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Humlan Hanssons hemligheter, som finns 
att låna på biblioteket. Föranmälan till 
biblioteketsk@vellinge.se eller 42 55 90.

Bokklubben aBOKadabra (9–10 år). 
Torsdagar kl. 15.30-16.30. 25 mar, 22 
apr, 20 maj, 10 jun. Vill du snacka böcker, 
fika och pyssla? Välkommen till vår bok-
klubb! Anmälan gäller för alla tillfällen 
under hösten. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till 42 55 90 eller 
biblioteketsk@vellinge.se 

Vellinge bibliotek:
Bokslukarna (10–12 år). Torsdagar kl. 
16-17. Grupp 1–8 apr, 6 maj. Grupp 
2–22 apr, 20 maj. För dig mellan 10–12 
år som gillar att läsa, prata om böcker 
och fika. När du anmäler dig får du  
vidare information. I år anordnar vi två 
grupper. 10 juni har vi gemensam bok-
tipsavslutning. Föranmälan tfn 42 50 60

Vellinge kulturskola Artisten:
Babyrytmik (0–2 år). Tisdagar kl. 9.30-10 
& 10-10.30. Välkommen att upptäcka 
musikens värld med ditt barn! Tillsam-
mans med rytmikpedagog Katja Nielsen 
får du och ditt barn en härlig stund. 
Baby rytmik 1 kl. 09.30 för de barn som 
ännu inte går. Babyrytmik 2 kl. 10.30 för 
de barn som tagit sina första steg. Med-
tag egen filt!  Pris 50 kr ink fika för stora 
och små. Biljetter: kulturcentralen.nu  
(2 feb-8 jun, ej 23 feb, 30 mar)

Barn- och ungdomsprogram 

Återkommande arrangemang  

Höllvikens bibliotek:
Sångstund (0–6 år). Måndagar kl. 10.30-
11 & 11-11.30. Nu sjunger vi så taket 
lyfter i sagorummet! Kom och ha kul 
med oss och alla sångsugna kompisar i 
magiska väskan. Är det finväder ses vi 
utomhus, plats meddelas vid anmälan. 
Obligatorisk för anmälan på: bibliote-
ketho@vellinge.se Vid inställd sång-
stund skickas länk ut till digital sång-
stund i samband med an mälan.  
(12 apr-24 maj).

Sagostund (3–6 år). Onsdagar kl. 15-15.30. 
Kom och följ med till sagans magiska värld! 
Är det finväder ses vi utomhus, plats med-
delas vid anmälan. I vår tillämpar vi  
endast fö ranmälan som görs på:  
biblioteketho@vellinge.se (14 apr-26 maj).

Skanörs bibliotek:
Titta bok! Sjunga sång! (0–2 år). Freda-
gar kl. 10-10.30. 12 mar, 19 mar, 9 apr, 23 
apr, 30 apr, 14 maj, 21 maj. Kom och 
lyssna på en småbarnssaga, sjung och 
ramsa! Stanna gärna kvar efteråt för att 
läsa, låna eller leka med våra leksaker. 
För barn 0–2 år och deras vuxna. Äldre 
syskon är också välkomna! Begränsat 
antal platser. Föranmälan sker till:  
biblioteketsk@vellinge.se eller 42 55 90. 

Bokklubben Hokus Bokus 
(11–12 år). Torsdagar kl. 
15.30-16.30. 18 mar, 15 
apr, 6 maj, 3 jun. Vill du 
snacka böcker, fika och 
pyssla? Välkommen till  

vår bokklubb! Anmälan gäller för alla 
till fällen under våren. Begränsat antal 
platser. Till första gången läser vi  
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Sportlov

Höllvikens bibliotek
22 feb-26 feb Vinterpyssel för 6-12-åringar. 
Vi delar ut en härlig pysselpåse så ni kan 
pyssla loss rejält på hemmaplan.För de 
som inte vill gå in på biblioteket kan vi 
komma ut till dörren och lämna över 
pysselpåsen.

Skanörs bibliotek:
22 feb-26 feb Sportlovspyssel! 7–12 år 
Välkommen att hämta en pysselpåse att 
ta med hem. Du kan hämta din påse när 
som helst under våra öppettider  
måndag–fredag på sportlovet.

Vellinge bibliotek:
22 feb-27 feb Sportlovspyssel. Hämta en 
pysselpåse med roligt sportlovspyssel 
och pyssla hemma! Om situationen til-
låter kanske det blir pysselverkstad på 
biblioteket också. 4–14 år. För aktuell 
information, se bibliotek.vellinge.se 

22 feb-27 feb Skattjakt i Vellinge. Är du 
lika klurig som Lasse och Maja? Kan du 
hjälpa Harry Potter att avvärja en besvär-
jelse? Varför äter Pippi krumelurpiller? 
Leta och lös uppdrag och samla figurer i 
Vellinge i vår virtuella skattjakt! Mer 
information finns vid biblioteket samt på 
webben. Uppdrag finns för både små 
och stora barn. 4–14 år. 
 

Skattjakt
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Mars

19 mar kl. 10-11 Biblioteken besöker 
lekplats. Vellinge bibliotek besöker  
öppna förskolans lekplatslek – kom du 
med! Vi bjuder på boktips för såväl  
bebisar som barn i förskoleåldern och 
det finns möjlighet att låna böcker och få 
information om biblioteket. Plats: lek-
plats i Vellinge annonseras på bibliotek.
vellinge.se några dagar i förväg. Arr: 
Vellinge bibliotek och Familjernas hus.
 
20 mar Vårkonsert HAPPY. Vellinge 
kulturskola Artisten presenterar en före-
ställning med musik, dans, teater och 
bild. För mer information se vellinge.se/
kulturskola Plats: Vellinge konserthus. 
Arr: Vellinge kulturskola Artisten.

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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Påsklov

Höllvikens bibliotek:
29 mar-1 apr Pimpa ett påskägg. Hämta 
ditt ägg i informationsdisken och låt 
fantasin flöda vid pysselbordet på barn-
avdelningen. Om det inte går att pyssla 
på biblioteket delar vi ut ”ta med 
hem-påsar” med ägg och pynt i. 
Mån-ons kl. 11-18, tor kl. 11-15.

Skanörs bibliotek:
29 mar-30 mar kl. 14-14.30 Hoppa på 
kvasten och följ med till Blåkulla. Kom 
och lyssna på en häxhistoria – om du 
vågar… För dig från 7 år. Begränsat 
antal platser. Föranmälan sker till: 
biblio teketsk@vellinge.se eller 42 55 90.

29 mar-31 mar Sportig tipspromenad! 
Kom och gå vår tipspromenad, med fina 
priser i potten! Du kan gå tipspromenaden 
när som helst under våra öppettider 
måndag–onsdag. Prisutdelning sker 
veckan efter påsk.

29 mar-1 apr Påsklovspyssel! Pyssel-
borden i biblioteket står fulladdade med 
drop-in-pyssel under måndag–torsdag 
– om det är möjligt, annars är du väl-
kommen att hämta en pysselpåse att ta 
med hem.

31 mar kl. 15-16.30 
Fotbollsförfattare 
till Skanörs biblio-
tek. Nu börjar 
fotbolls säsongen! 
Kom och träffa 
författaren Anja 
Gatu, som skrivit 
många fotbolls-
böcker. Hon berättar 
om sina böcker och 

lär ut sina bästa författartips! Läs gärna 
någon av hennes böcker före besöket. 
De finns att låna på biblioteket. 6–12 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till 
biblio teketsk@vellinge.se eller 42 55 90.

Vellinge bibliotek:
29 mar-1 apr Påsklovspyssel. Hämta en 
pysselpåse på biblioteket och pyssla ett 
eget påskägg hemma! Om situationen 
tillåter kanske det blir pysselverkstad på 
biblioteket också. 4–14 år. För aktuell 
information, se bibliotek.vellinge.se

V. Ingelstads bibliotek:
30 mar kl. 13 Påskpyssel. Ta dig an påsk-
helgens äggfrossa med stil, pyssla din 
egen äggkopp! Vi har koppar, färger och 
glitter, du har fantasin. Vid fortsatt om-
fattande smittspridning erbjuds pyssel påse 
att ta med hem. Begränsat antal del tagare. 
Obligatorisk föranmälan. Från 6 år.

31 mar kl. 10 Småbarnsbio. Filmäventyr 
för de minsta! Begränsat antal deltagare. 
Obligatorisk föranmälan. 0–3 år.

31 mar kl. 15 Bio på bibblan. Humor, 
skräck eller romantik? Rösta på sorts 
vilken film vi ska visa! Röstning sker på 
biblioteket fr.o.m. 1 mar. Föranmälan. 
Begränsat antal deltagare. Från 10 år.
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April

10 apr kl. 11-11.45 & 13-13.45 Vår-
allsång med Mamma Måd. Bok-
konsert med nya trallvänliga vår-
sånger av och med Mamma Måd.  
I bokkonserten ”Vårallsång med 
Mamma Måd” tar Maud ”Mamma 
Måd” Cederlöw i sällskap av musik-
ern Björn Claeson med publiken på 
en musikalisk vårpromenad baserad 
på Mamma Måds ”Vår-bok”. I vår-
konserten berättar Mamma Måd om 
årets första vårdag och sjunger och 
spelar vårsånger. Hoppas ni vill följa 
med på en grönskande och rimmande 
vårallsång! 3–10 år. Biljetter säljs via 
www.kulturcentralen.nu Plats: Höll-
vikens hörsal. Arr: Kulturen heten 
Vellinge.

 

23 apr kl. 10-11 Sagostundsutflykt till 
Vellinge bibliotek. Öppna förskolan 
besöker Vellinge bibliotek, häng på 
du med! Vi bjuder på saga, boktips 
och fika. Beroende av Corona-situa-
tion håller vi eventuellt till utomhus 
på lekplatsen utanför bibliotekets 
barnavdelning. 0–6 år. För aktuell 
information, se bibliotek.vellinge.se 
Plats och arr: Vellinge bibliotek.

24 apr kl. 10.30-11.15 Virvel och  
Vinda. Vännerna Virvel & Vinda  

bjuder på nyskrivna sånger, sinnrika 
upplevelser och massa interaktivitet som 
stimulerar den språkliga och motoriska 
utvecklingen. Virvla med! 1–5 år. Biljet-
ter säljs via www.kulturcentralen.nu 
Plats: Vellinge konserthus. Arr: Kultur-
enheten Vellinge. 

30 apr kl. 10-16 Valborg på Fotevikens 
Museum. För alla åldrar. Fira in våren 
med oss. Kl. 15.30 Samling framför 
runstenen med avmarsch kl. 16 med 
vikinga tida fackeltåg för att tända bål om 
vind tillåter (annars korgbål). Ordinarie 
entrépris kl. 10-14. Därefter fri entré till 
klockan 16. Plats och arr: Fotevikens 
Museum.

Virvel och Vinda

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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Maj
7 maj kl. 18 Skönheten & odjuret 

– en musikalföreställning. Med 
musikalensemblen Artisten 
Spotlight. För alla åldrar. Biljet-

ter säljes vid dörren. Vuxna 
80 kr, barn 40 kr. För mer 
information se vellinge.se/
kulturskola Plats: Vellinge 
konserthus. Arr: Vellinge 
Kulturskola Artisten.
 

8 maj kl. 11-11.30 Hjältinnan av 
Basra. Historien handlar om Alia 

som är bibliotekarie i Basra, Irak. Alia 
älskar sitt bibliotek och böckerna är mer 
dyrbara för henne än berg av guld. Men 
så kommer soldaterna. Alia förstår att 
om ingen gör något så kommer alla 
böckerna att förstöras! Med Teater  
JaLaDa. Biljetter säljs via  
www.kulturcentralen.nu  

Plats: Vellinge bibliotek.  
Arr: Kultur enheten Vellinge.

8 maj kl. 12-17 Öppet Hus Vellinge 
kultur skola Artisten. Kom och testa på 
instrument, bild, dans med mera. Passa 
även på att se uppvisningar av våra elever. 
Fri entré. Avsluta dagen med att se 
musik alen Skönheten & odjuret med 
våra musikalelever. För mer information 
se vellinge.se/kulturskola Plats och arr: 
Vellinge Kulturskola Artisten.

8 maj kl. 16 Skönheten & odjuret – en 
musikalföreställning. Med musikal-
ensemblen Artisten Spotlight. För alla åld-
rar. Biljetter säljes vid dörren. Vuxna 80 kr, 
barn 40 kr. För mer information se vellinge.
se/kulturskola Plats: Vellinge konserthus.  
Arr: Vellinge Kulturskola Artisten.

 Hjältinnan av Basra
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17 maj Kulturskolans dag. För första 
gången så anordnas kulturskolans dag 
nationellt och Vellinge kulturskola  
Artisten är med och firar. För mer infor-
mation se vellinge.se/kulturskola Plats 
och arr: Vellinge Kulturskola Artisten.

Juni

1 jun Sommarboken kick-off. Nu börjar 
sommarens stora läsäventyr. Hämta din 
bingobricka på bibblan, läs och upptäck 
olika världar genom böckerna. Sitt inte 
lottlös!  6–16 år. Plats och arr:  
V. Ingelstads bibliotek.

6 jun Nationaldags-
firande. Vellinge kultur-
skola Artisten spelar 
upp på flera platser i 
kommunen. För mer 
information se  

vellinge.se/kulturskola Arr: Vellinge 
kulturskola Artisten.

11 jun kl. 9-14 Sommarboken-kickoff på 
Vellinge bibliotek. Läs och kryssa i årets 
Sommarboken! Hämta din bingobricka 
på biblioteket. Vi plockar även fram 
sommarpyssel och våra konstruktions-
rör. Pågår hela sommarlovet - droppa in 
när det passar dig! Ålder: 6-16 år. Plats 
och arr: Vellinge bibliotek. 

25 jun kl. 12-15 Midsommarfirande. 
Tradition ellt midsommarfirande. Ni är 
välkomna att hjälpa till att klä stången 
från kl. 12. Stången reses kl. 13, då dan-
sen och lekar startar till levande musik. 
Trevligt umgänge över generations-
gränserna. Godispåsar till barnen. Alla är 
välkomna till detta kostnadsfria arrange-
mang. Plats: Nedanför Collins sten Höll-
viken. Arr: Ljungens Villaägareförening.

Juli

9 jul kl. 11-14 Gör din egen käpphäst! Är 
du mellan 7–12 år och gillar hästar? På 
biblioteket laddar vi upp inför Falsterbo 
Horse Show! Kom och bygg din egen 
käpphäst tillsammans med återSKAPA. 
Efteråt kan du rida en tipsrunda på bibli-
oteket med chans att vinna fina priser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se eller 42 55 90. Plats och arr: Skanörs 
bibliotek.

Augusti

27 aug kl. 13.30-14 Sommarbokenavslut-
ning. Dags att sätta punkt för sommar-
läsningen. Utlottning av fina priser för 
de som lämnat in sin bingobricka. 6–16 
år. Plats och arr: V. Ingelstads bibliotek.

28 aug kl. 11-12 Sommarbokenavslut-
ning på Höllvikens bibliotek. Festlig av-
slutning för alla Sommarbokenläsare 
med chans att vinna fina priser i vårt 
lotteri. Glöm inte att ta med din guld-
biljett! 6–16 år. Plats och arr: Höllvikens 
bibliotek.

28 aug kl. 11-14 Sommarboken-
avslutning på Skanörs bibliotek. Festlig 
av slutning för alla som varit med och 
spelat sommarbokenbingo! Drop-in och 
ingen föranmälan. Plats och arr: Skanörs 
bibliotek.

28 aug Sommarbokenavslutning på 
 Vellinge bibliotek. Vi avslutar årets 
Sommar boken med kalas! Mer informa-
tion om evenemangets form och innehåll 
kommer på bibliotek.vellinge.se 6–16 år. 
Plats och arr: Vellinge bibliotek.
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Läs och kryssa i årets Sommarboken! 

Du hämtar din bingobricka och lånar böcker på biblioteket. 
Fina bokpriser och roligt avslutningskalas utlovas! Pågår 
hela sommarlovet med start 11 juni. För alla barn 6–16 år.

Du vet väl att du som vuxen också kan vara med i Sommar-
boken för vuxna? Läs gärna tillsammans med ditt barn i en 
Sommarboken-utmaning! 

Plats och arr: Biblioteken i Vellinge.

Sommarlov = Sommarboken!

Emelie Lindberg
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Vuxenprogram 

Februari

6 feb kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lördagen 
i månaden. Plats: Ängavägen i Vellinge. 
Arr: Lions Club Vellinge.

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

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

17 feb kl. 18-19.30 Föreläsning. "Att  
tänka efter före" Jurist Lars Åkesson 
talar om framtidsfullmakt, anhörig-
behörighet och testamente. Plats:  
Falsterbo församlings hem. Arr: Vellinge 
Demensförening.

20 feb 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.

Mars

2 mar kl. 16-18 Juristjour. Gratis juridisk 
rådgivning för privatpersoner och företag 
av jur.kand. Camilla J. Lindberg. Max 15 
min per hushåll. Kölappar delas ut från 
kl. 15. Plats och arr: Vellinge bibliotek. 

4 mar kl. 14-16 Digital bokcirkel på  
Höllvikens bibliotek. Vill du testa att vara 
med i vår digitala bokcirkel? Vi läser 
boken "En gentleman i Moskva" av 
Amor Towles och diskuterar sedan på en 
digital plattform som biblioteket bjuder 
in dig till. Anmälan till biblioteketho@
vellinge.se senast den 18 feb. Begränsat 
antal platser. Arr: Höllvikens bibliotek.

6 mar kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lör-
dagen i månaden. Plats: Ängavägen i 
Vellinge. Arr: Lions Club Vellinge.

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

8 mar kl. 16-17 Bokcirkel på biblioteket. 
Kom och bokcirkla med oss på biblioteket! 
En måndag i månaden, mars t.o.m. maj. 
Första boken vi läser är Jessica Schiefauers 
brännande aktuella Bärarna. Resterande 
tillfällen väljer vi bok gemensamt. Deltagare 
föranmäler sig och hämtar ett exemplar av 
boken på biblioteket. Obligatorisk föranmälan. 
Resterande tillfällen: 12 apr och 17 maj, kl. 
16. Plats och arr: V. Ingelstads 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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Hemleverans av böcker
Längtar du efter att läsa och förlora dig i böckernas värld, men saknar möjlighet att 
ta dig till biblioteket? Om du tillhör någon riskgrupp för covid-19 kan du få medier, 
både för barn och vuxna, hem till din brevlåda eller utanför din dörr. 
 
Take-away
Du behöver inte avstå från läsupplevelser i coronatider. Hämta en bokpåse med 
läspärlor på biblioteket! Ring eller mejla oss dina önskemål till ditt lokala bibliotek. 
Det kan vara specifika titlar eller andra önskemål, t ex bilderböcker för en viss 
ålders  grupp. När vi plockat ihop kassen kontaktar vi dig och du kan sedan hämta din 
bokkasse vid biblioteksentrén. Vill du hämta utomhus får du höra av dig innan du 
kommer. Under loven finns också pysselpåsar för barnen att hämta på ditt bibliotek.

Kontakta oss! 
Skanörs bibliotek: biblioteketsk@vellinge.se 040-42 55 90 
Höllvikens bibliotek: biblioteketho@vellinge.se 040-42 54 85
Vellinge bibliotek: biblioteketve@vellinge.se 040-42 50 60
V.Ingelstads bibliotek: biblioteketvi@vellinge.se 040-42 59 20  
(endast take-away och pysselpåsar)

Arr: Biblioteken i Vellinge kommun.

Läsning för alla! 

Ler Devagar av Francis Ellen 
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14 mar kl. 9-11 Vårfåglar på Knösen. 
Vandring med Henrik Waldenström ut 
på Knösen för att se vårfåglar. Speciellt 
lämplig för dig som vill börja titta på 
fåglar. Medtag kikare (några finns för 
utlåning). Samling vid Skanörs borgruin, 
norr om Skanörs kyrka. Föranmälan 
info@falsterbonaset.se Arr: Falsterbo-
näsets Naturvårdsförening.

20 mar kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid ock 
elektronik. Plats: Kämpingegården, 
Skegrie vägen 75, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

20 mar kl. 11-12.30 John F Kennedy. 
Bengt Liljegren, lärare och författare, 
berättar om president Kennedys barn-
dom och politiska karriär. Plats: Skanörs 
Bibliotek. Arr: Bibliotekets Vänner 
Skanör-Falsterbo.

23 mar kl. 18-20 Filmvisning. Hjärtskä-
rande drama eller blodisande skräck? Se 
något nyskapande eller gamla klassiker? 
Var med och rösta fram vilken film vi 
visar! Från och med 1 mar kan du, på 
biblioteket, rösta på vilken film du vill 
se. Obligatorisk föranmälan. Plats och 
arr: V. Ingelstads bibliotek.

24 mar kl. 19-21 Berätta med bilder. Sex 
tips på hur du enkelt förbättrar dina bil-
der oavsett kamera.  Bildspel med foto-
grafer från Vellinge fotoklubb som visar 
prov på landskaps-, fågel-, porträtt-, do-
kumentärt och kreativt foto. För anmälan 
till britt-elise.bjornhov@telia.com Plats: 
Hörsalen, Skanörs bibliotek. Arr: Vel-
linge Fotoklubb.

April

2–4 apr The Revival exclusive, dansläger 
i swing-dansen Balboa. Med internation-
ellt erkända lärare och band. Möjlighet 
till helgpass, workshop i dans, kvällspass. 
Öppet för alla! Kurser för avancerade 
och nybörjare i Balboa. Kvällarna med 
live-musik är öppet för alla även de som 
inte dansar. Balboa lärare: Sylvia Sykes, 
Jeremy Otth, Laura Keat, Katja Završ-
nik, Peter Loggins, Mia Halloran, Andy 
Reid. Band/musik: Kind of Dukish. The 
Revival All Stars. DJ Stephan Wuthe. 
Plats: Falsterbo Kursgård i Höllviken. 
Arr: Swedish Balboa Society.

3 apr kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lördagen 
i månaden. Plats: Ängavägen i Vellinge. 
Arr: Lions Club Vellinge.

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

 Lappuggla Mats Stafström
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8 apr kl. 19 Krabbornas ö - den röda 
massvandringen på Julön. Bildföredrag 
med Carina Wattmo och Per-Åke Arons-
son. Hörsalen, Skanörs bibliotek. För-
anmälan info@falsterbonaset.se Arr: 
Falsterbo näsets Naturvårdsförening och 
Skanörs bibliotek.  

10 apr kl. 11 Barnet som blev älskat. 
Benja Dahlgren delar med sig av sina 
erfarenheter att vara adopterad. Plats: 
Skanörs Bibliotek. Arr: Bibliotekets  
Vänner Skanör-Falsterbo.

14 apr kl. 18-19 Presentation av digitalt 
utbud och tjänster. Biblioteket guidar 
dig genom det enorma utbudet av 
e-böcker, strömmad film, e-ljudböcker 
m.m. som bibblan erbjuder alla sina lån-
tagare kostnadsfritt. Lär dig tekniken 
och hitta guldkornen i våra digitala sam-
lingar. Obligatorisk föranmälan. Plats 
och arr: V. Ingelstads bibliotek.

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

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

17 apr 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.

18 apr kl. 10-14 Ljungens Dag. Vi lär oss 
om Skanörs Ljung och röjer björksly för 
att få behålla Näsets fina öklimat. Ta 
med sekatör, såg eller yxa och matsäck. 
Stövlar och handskar rekommenderas. 
FNF berättar om fuktljungheden. Sam-
ling Naturreservatets P-plats väg 100, 
Skanörs norra ljung. Arr: Falsterbo näsets 
Naturvårdsförening och Frilufts-
främjandet.

19 apr kl. 18-19.30 Föreläsning. "Stam-
celler skall göra hjärnan ung och frisk" 
doktorand Jonas Fritze föreläser. Plats: 
Hörsalen Skanörs bibliotek. Arr: Vellinge 
Demensförening.

23 apr kl. 11-15 Världsbokdagen på 
Skanörs bibliotek. Välkommen att fira 
Världsbokdagen med oss på Skanörs 
bibliotek!  Tipspromenad (start utanför 
biblioteket) boklotteri, lästips och annat 
roligt och inspirerande för både barn och 
vuxna. Plats och arr: Skanörs bibliotek.

24 apr kl. 11-13.30 Visning av värnen 
från andra världskriget. Vandring i ett 
unikt kulturhistoriskt landskap under 
sakkunnig ledning. Vi stannar och fikar, 
fika medtages. Medlemmar i Ljungens 
Villaägareförening 50 kr per familj.  
Anmälan och SWISH 123 265 56 29 till 
info.ljungensvillaagare@gmail.com 
Plats: Kanaltornet Falsterbokanalen.  
Arr: Ljungens Villaägareförening

27 apr kl. 11-14 Tidskriftsförsäljning. 
Försäljning av gallrade tidskrifter startar 
och pågår till 11/4. Plats och arr:  
Vellinge bibliotek. 
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Maj

1 maj kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lörda-
gen i månaden. Plats: Ängavägen i  
Vellinge. Arr: Lions Club Vellinge.

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

2 maj kl. 9-11 Vårfåglar vid Skanörs Höll. 
Vandring med Henrik Waldenström för 
att se vårfåglar. Speciellt lämplig för dig 
som vill börja titta på fåglar. Medtag 
kikare (några finns för utlåning). Sam-
ling Fiskehoddorna, Västra Halörsvägen, 
Skanörs Höll (öster om Skanörs ridhus). 
Föranmälan info@falsterbo naset.se Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

4 maj kl. 16-18 Juristjour. Gratis juridisk 
rådgivning för privatpersoner och före-
tag av jur.kand. Camilla J. Lindberg.  
Max 15 min per hushåll. Kölappar delas 
ut från kl. 15. Plats och arr: Vellinge bib-
liotek. 

5 maj kl. 11 Entreprenör i Skanör. Linda 
Letelier Hansson, känd från Sveriges 
Mästerkock och krögare i Skanörs hamn, 
berättar om hur det är att vara företagare 
i vår kommun. Plats: Skanörs Bibliotek 
Arr: Bibliotekets Vänner Skanör- 
Falsterbo.

5 maj kl. 18-19 Bokfika. Behöver du tips 
inför sommarläsningen? Vill du dela 
med dig av vårens stora läsupplevelse? 

Eller varna andra läsare för en riktigt 
dålig bok? Kom och dela med dig av 
dina lästips! Vi fikar, tipsar och pratar 
om böcker. Obligatorisk föranmälan. 
Plats och arr: V. Ingelstads bibliotek.

6 maj kl. 15-16 Boktips i det gröna. 
Biblio tekarierna på Vellinge bibliotek 
tipsar om bra läsning och biblioteket 
bjuder på fika. Vi sitter utomhus utanför 
biblioteket. Plats och arr: Vellinge  
bibliotek. 

6 maj kl. 16-17 Bokcirkel. Vi samtalar 
om Ur kackerlackors levnad av Inger 
Alfvén. Inför träffen kan du komma och 
låna boken på biblioteket. Föranmälan 
till biblioteket på 42 55 90 eller bibliotek-
etsk@vellinge.se Ni är varmt välkomna! 
Begränsat antal platser och avstånd kom-
mer att hållas. Plats och arr: Skanörs 
bibliotek.

8 maj kl. 9-12 Skärfläckevandring. Gui-
dad promenad (4 km) med fokus på 
strandängarnas fågelliv tillsammans med 
P-G Bentz. Samling: Hovbackens p-plats 
(Hamnvägen, Skanör). Avslut med fika i 
Skanörs hamn. Gratis. Arrangör: Falster-
bo Fågelstation och Vellinge kommun.

9 maj kl. 10-11 Falsterbo Fyr – Fågelsta-
tion. Besök på fågelstationen vid Falster-
bo 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 utanför grinden på 
västra sidan kl. 10. Föranmälan info@
falsterbonaset.se Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.
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Läs e-böcker och e-ljudböcker
Ladda ner appen Biblio till din mobiltelefon eller 
surfplatta. Välj ”Biblioteken i Vellinge kommun”. 
Logga därefter in med lånekortsnummer och 
pinkod. Sen är det bara att välja och ladda ner 
en bok bland tusentals. Du får låna tre e-böcker 
eller e-ljudböcker i veckan.

E-böcker för barn
Ladda ner appen Bibblix till din mobiltelefon  
eller surfplatta. I den finns böcker för barn  
mellan 6–14 år. Det är lätt för barnen själva  
att upptäcka böcker i olika genre. Den är  
utvecklad med barns önskemål i fokus.  
Du får låna hur många böcker du vill.

Se en film via våra strömningstjänster
Biblioteken i Vellinge erbjuder gratis  
ström mande film via Cineasterna och Viddla.  
Här kan du hitta odödliga klassiker, film från  
all världens hörn, lite bredare filmer och  
naturligtvis film riktade mot barn. Med ditt  
lånekort får du låna tre filmer i månaden från  
respektive tjänst.

Läs tidskrifter från hela världen
I Pressreader finns 6500 dagstidningar och tid-
skrifter från hela världen i fulltext. Du når data-
basen på biblioteket eller hemifrån. Den finns 
även som app.
 
Läs mer på bibliotek.vellinge.se

Arr: Biblioteken i Vellinge.

Bibliotekens digitala utbud

16
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10 maj kl. 18-19.30 Föreläsning. "Att 
flytta till demensboende. Vad gäller och 
vem bestämmer?" Medverkande: 
bistånds handläggare Erika Angesved 
och Agnes Hansson från Vellinge kom-
mun. Plats: Hörsalen Skanörs bibliotek. 
Arr: Vellinge Demensförening.

12 maj kl. 9-11 Barnvagnsbio. Är du för-
äldraledig och sugen på att gå på bio i en 
tillåtande miljö? Bibblan ordnar barn-
vagnsbio med lagom volym och gott om 
plats för barnvagnen! Glöm inte napp-
flaska och popcorn. För info om vilken 
film som visas kontakta biblioteket. 
OBS! Filmen är för vuxna.  
OBS! Obligatorisk föranmälan. Plats och 
arr: V. Ingelstads bibliotek.

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

16 maj kl. 10-13 Bakluckeloppis. Anmäl 
dig hos Charlotte Trend på Toppen-
gallerian. Avgift 100 kr/bil, begränsat 
antal platser. Plats och arr: Toppen-
gallerian Höllviken.

20 maj kl. 14 Läsvärt. Med boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. 
Mysfika och boklotteri utlovas. Obliga-
torisk föranmälan till biblioteketho@
vellinge.se Begränsat antal. OBS! Samma 
genomgång ges även 27 maj. Plats och 
arr: Höllvikens bibliotek.

22 maj kl. 21-23 Nattens ljud på Flom-
men. Jan-Åke Hillarp guidar bland gro-
dor och paddor. Kanske hörs en näkter-
gal? Kläder efter väder. Ta gärna med 
ficklampa. Samling på parkeringen vid 
Flommens Golfklubb, Falsterbo kl. 21. 
Föranmälan info@falsterbonaset.se Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

23 maj kl. 7-9 Gökotta i Falsterbo-
parken. Henrik Waldenström guidar 
bland sjungande sångare i denna vackra 
skogspark. Ta med fika och kikare, några 
finns för utlåning. Samling vid ingången 
till parken från Skoltorget i Falsterbo kl. 
7. Föranmälan info@falsterbonaset.se 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening.

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

Foto: Britt-Elise Björnhov
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27 maj kl. 14 Bokprat! Bibliotekarierna 
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 tel 42 55 90 
eller biblioteketsk@vellinge.se Plats och 
arr: Skanörs bibliotek.

27 maj kl. 14 Läsvärt. Med boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. Vi 
sitter utomhus och det utlovas både mys-
fika och boklotteri. Obligatorisk för-
anmälan till biblioteketho@vellinge.se 
Begränsat antal. OBS! Samma genom-
gång ges även den 20 maj. Plats & arr: 
Höllvikens bibliotek.

29 maj kl. 9-12 Skärfläckevandring.  
Guidad promenad (4 km) med fokus på 
strandängarnas fågelliv tillsammans med 

P-G Bentz. Samling: Hovbackens p-plats 
(Hamnvägen, Skanör). Avslut med fika i 
Skanörs hamn. Gratis. Arrangör: Falster-
bo Fågelstation och Vellinge kommun.

29 maj kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid ock 
elektronik. Plats: Kämpingegården, 
Skegrie vägen 75, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

Juni

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

 Gökotta, Foto: Britt-Elise Björnhov



1919

Biblioteken i Vellinge kommun har både Facebook och 
Instagram. Här lägger vi ut vad som händer på våra bibliotek 
i kommunen. Vi lägger ut boktips både för barn och vuxna. 
Och här hittar ni även inspiration av olika slag. 

Börja följa oss redan idag! 
Våra sociala medier riktar sig till alla! 

Arr: Biblioteken i Vellinge 

  

Biblioteken på Facebook och Instagram
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3 jun kl. 16-17 Bokcirkel! Vi samtalar om 
Leoparden av Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. Inför träffen kan du komma och 
låna boken på biblioteket. Föranmälan till 
biblioteket på 42 55 90 eller biblioteketsk @
vellinge.se Ni är varmt välkomna! Begränsat 
antal platser och avstånd kommer att hål-
las. Plats och arr: Skanörs bibliotek

5 jun kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lördagen 
i månaden. Plats: Ängavägen i Vellinge. 
Arr: Lions Club Vellinge.

11 jun kl. 10-15 Sommarboken för vux-
na. Delta i årets upplaga av den stora 
läsfesten! Utöver de litterära upplevelserna 
får alla deltagare en present och chans på 
ytterligare vinster. Besök ditt bibliotek 
för mer information. Plats och arr:  
Västra Ingelstad Bibliotek.

11 jun kl. 11 Sommarboken för vuxna på 
Höllvikens bibliotek. Delta i årets uppla-
ga av den stora läsfesten! Utöver de litte-
rära upplevelserna får alla deltagare en 
presentbok och dessutom chans på ytter-
ligare vinster. Besök Höllvikens bibliotek 
för mer information. Plats och arr: Höll-
vikens bibliotek.

11 jun kl. 11 Sommarboken för vuxna på 
Skanörs bibliotek. Delta i årets upplaga 
av den stora läsfesten! Utöver de litterära 
upplevelserna får alla deltagare en pre-
sent och chans på ytterligare vinster. 
Besök ditt bibliotek för mer information. 
Plats och arr: Skanörs bibliotek.

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

13 jun kl. 10-18 Muséets dag. Muséets 
samlingar visas av styrelsemedlemmar. 
Ytterligare aktiviteter planeras. Ej gratis. 
Plats: Falsterbo muséum. Arr: Falsterbo-
näsets Museiförening.

20 jun kl. 10-13 Vilda blommor och vilda 
örter. Botanisk guidning med Ulla- 
Kristina Eriksson på Falsterbo skjutfält. 
Ta gärna med egen flora och fika.  
Samling på parkeringen vid Falsterbo 
Camping Resort kl. 10. Föranmälan 
info@falsterbonaset.se Arr: Falsterbo-
näsets Naturvårdsförening.

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

27 jun kl. 12-16 Rosor på Falsterbonäset. 
Trädgårdsfest för hela familjen med före-
drag, odlingstips, försäljning och växt-
byte på Skoltorget i Falsterbo. Utanför 
torget kan man gå på tipspromenad och 
på rundvandring till olika rosenträd-
gårdar. Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening, Svenska Rosensällskapet.

Juli

1 jul kl. 19-20.30 Natur-och kulturvand-
ring i Falsterbo Stadspark. Guidad pro-
menad i stadsparken med beskrivning av 
naturen och information om parkens 
historia och medeltida bebyggelse.  
Guide: Nils-Arvid Andersson. Från 10 
år. Samling vid Falsterbo muséum, 
Sjögatan 12, Falsterbo. Arr: Falsterbo-
näsets Museiförening.
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3 jul kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lördagen 
i månaden. Plats: Ängavägen i Vellinge. 
Arr: Lions Club Vellinge.

4 jul kl. 7-10 Sälmorgon vid Nabben Blå 
flagg. Kom när du vill och lyssna till 
Jan-Åke Hillarp som berättar om sälarna 
på Måkläppen och visar dem i tubkikare. 
Vi träffas 200 meter öster om Ule Nabbe 
(Nabben), söder om Falsterbo Fyr. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

4 jul kl. 13-16 Skanörs Mölla. Möllans 
dag med visning av möllan på Väster-
gatan i Skanör. Plats: Korsningen Hamn-
vägen och Västergatan.  
Arr: Falsterbonäsets Museiförening.

6 jul kl. 19-20.30 Stadsvandring i Falster-
bo. Guidad stadsvandring i Falsterbo 
med guiderna Bengt Modéer och  
Thomas Romberg. Från 10 år. Samling 
på Skoltorget. Arr: Falsterbonäsets  
Museiförening.

8 jul kl. 19-20.30 Stadsvandring i Skanör. 
Guidad stadsvandring i Skanör med gui-
derna Bengt Modéer och Thomas Rom-
berg. Från 10 år. Samling på Bäckatorget 
vid biblioteket. Arr: Falsterbonäsets 
Musei förening.

10 jul kl. 9-11 Strandängsvandring Blå 
flagg. Vandring i strandskog och på 
strandäng med Nils-Arvid Andersson 
som kunnig natur- och kulturguide. 
Samling vid entrén till Falsterbo Strand-
bad kl. 9. Föranmälan info@falsterbo-
naset.se Arr: Falsterbonäsets Natur-
vårdsförening.

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

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

29 jul kl. 19 Allsång vid Falsterbokana-
len. Allsång och underhållning. Medtag 
egen picknic. Plats: Östra Kanalvägen, 
Höllviken. Arr: Lions Club Reng Höll-
viken.

Augusti

1 aug kl. 10-13 Insekternas dag Blå flagg. 
Vi letar humlor, fjärilar och andra insek-
ter med kunnige guiden Ulf Westerberg. 
Ta gärna med egen håv. Samling Natur-
reservatets P-plats väg 100, Skanörs nor-
ra ljung. Föranmälan info@falsterbo-
naset.se Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

6–8 aug kl. 20 Goodnight Sun. Efter suc-
céerna i Skanörs Hamn sommaren 2018 
och 2019 kommer gitarristen Peter Teg-
nér tillbaka även 2021, med gästartister 
och unga talanger, för att säga godnatt 
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till solen.För alla åldrar. Fri entré. Plats: 
Dansbanan Skanörs Hamn. Arr: Vellinge 
Kommun/Tegnér Productions.

7 aug kl. 9-13 Loppis. Loppis 1:a lördagen 
i månaden. Plats: Ängavägen i Vellinge. 
Arr: Lions Club Vellinge.

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

8 aug kl. 14-16 Fåglar på Ängsnäset.  
Blå flagg. P-G Bentz guidar i detta na-
turskyddade område söder om Skanörs 
ljung. Samling på parkeringen vid Fal-
sterbo Camping Resort kl. 14. För-
anmälan info@falsterbonaset.se Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

21 aug 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.

22 aug kl. 12-16 Internationella Fyrdagen 
och Fågelstationens dag. Samling på 
fyrområdet i Falsterbo. Fyren är öppen 
och det går att besöka den mot betal-
ning. Dagen invigs kl.12 med en histo-
risk tillbakablick. Kl.14 visas ring-
märkning. Servering och försäljning av 
böcker och vykort. Besökande betalar 
endast vid besök i fyren. Från 4 år.  
Plats: Fyren i Falsterbo. Arr: Falsterbo-
näsets Museiförening och Falsterbo 
Fågel station
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Andreas Lundbergagården
15 jun-10 aug kl. 14-17 ti Skepparhem från 1800-talet.

Bärnstensmuseet
1 feb-28 jun, öppet enligt överenskom-
melse.

28 jun-22 aug kl. 11-17 må-sö
Permanent bärnstensutställning, natur- och 
kulturhistoria.

BIOLOGISK MÅNGFALD – Insektshotell 
med gröna tak och våtmark

Djur i bur och djur i natur, fotoutställning 
från hela världen.

Stenbockar och gamar i Andalusien 2020. 
Oscar Brost, foto.

 
Galleri Almviken
1 feb-31 sep öppet för besökare efter 
överenskommelse. Ring först.

Samlingsutställning, Ally Almviken, akvarell, olja 
& skulptur.

Galleri Engleson i Skanörs hamn
7 maj-9 maj kl. 12-18 fr-sö Weekendkonst, Johan von Mentzer, måleri.

13 maj-16 maj kl. 12-17 to-sö Konsttrampet, Maria Johnsson, Maj-Lis Ten-
gblad, Maj-Lis Suikkonen, måleri. Kerstin 
Bååth, silver. Britt-Marie Carlsson, keramik.

20 maj-24 maj kl. 12-18 to-må Weekendkonst, Inge Smith Hansen,  
Kaj Nielsen, måleri.

28 maj-3 maj kl. 12-18 fr-to Weekendkonst, Nina Martinez, keramik.

4 jun-6 jun kl. 12-18 fr-sö Nationaldagsutställning, Catharina Nordlindh, 
måleri.

12 jun-17 jun kl. 12-18 lö-to Ewa Brodd, måleri.

19 jun-1 jul kl. 12-18 lö-to Ewa G Wranegård, Birgitta Persson, silver & 
hantverk, akvarell.

3 jul- 9 jul kl. 12-18 lö-fr Margareta Bertmark, Lotta Lundberg, 
keramik & måleri.

10 jul-22 jul kl. 12-18 lö-to Kent Jensen, Anne Nickels, måleri & 
glaskonst.

Utställningar
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24 jul-29 jul kl. 12-18 lö-to Krister Andersson, måleri. Kerstin Bååth, 
silver. Jon Mills, måleri & akvarell.

31 jul-12 aug kl. 12-18 lö-to Ewa G Wranegård, silver & hantverk.  
Mac Lindhe, fotokonst.

14 aug-19 aug kl. 12-18 lö-to Gunilla Mann, måleri & litografi.

21 aug-29 aug kl. 12-18 lö-sö Camilla Cederquist, måleri.

Galleri Falken
1 feb-31 aug må-sö Öppet för besökare 
efter överenskommelse. Ring först!

Landskapsmålningar från Falsterbonäset,  
UllaKristina Eriksson, i olja, akvarell,  
akvarellcollage och akryl. 

2 apr-5 apr kl. 10-18 fr-må Påskutställning, öppet hus. Ulla Kristina  
Eriksson.

Galleri Fiskarstugan
13 maj-16 maj kl. 12-17 to-sö Konsttrampet, Ingegerd Persson, måleri. Karin 

Olsson, måleri & skulptur.

12 jun-17 jun kl. 12-18 lö-to Karin Nilsson, måleri.

26 jun-1 jul kl. 12-18 lö-to Birthe Kjell Lindhs, måleri.  

3 jul-8 jul kl. 12-18 lö-to Sonja Vuletic, måleri.

10 jul-15 jul kl. 12-18 lö-to Inga-Lill Swedenmyr, måleri.

17 jul-22 jul kl. 12-18 lö-to Lola Nevhage Grönvall, måleri & objekt.

24 jul-29 jul kl. 12-18 lö-to Birgitta Friberg, akvarell.

7 aug-12 aug kl. 12-18 lö-to Margareta Alvthin, måleri.

Galleri Magasinet i Falsterbo
1 apr-5 apr kl. 10-17 to-må Påskutställning, Ken Löfgren, måleri.

13 maj-16 maj kl. 12-17 to-sö Konsttrampet, Krister Andersson, Jeanette 
Adner Krantz, måleri. Gunilla Mann, måleri & 
litografi.  Anne Nickels, glas & litografi

4 jun-6 jun kl.12-18 fr-sö Nationaldagsutställning, Gun Davidsson, måleri.

12 jun-17 jun kl. 12-18 lö-to Gunilla Klemendz, Rune Lantz, keramik, 
måleri

19 jun-24 jun kl. 12-18 lö-to Ken Löfgren, måleri.

26 jun-1 jul kl. 12-18 lö-to Peter Wahlbeck, måleri.

3 jul-8 jul kl. 12-18 lö-to Anne-Berith Engh, mosaik.

10 jul-15 jul kl. 12-18 lö-to Charlotte Fröling, Jan Lewenhaupt, foto.

17 jul-22 jul kl. 12-18 lö-to Göran Carlberg, måleri.

24 jul-29 jul kl. 12-18 lö-to Jens Birch, foto.

31 jul-12 aug kl. 12-18 lö-to Kathrin Bernekorn, måleri.
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 Konstnär: Ulla Kristina Eriksson

 Teckning: Karl Gustafsson

 Brit Stakston & Martin Schibbye

Foto: Oscar Brost
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14 aug-19 aug kl. 12-18 lö-to Philip Holmes, måleri.

21 aug- 29 aug kl. 12-18 må-sö Eva Benediktsson, Emilia Smilla  
Benediktsson, C Benediktsson,  
Barbro Thysell, akryl, akvarell, silversmycken.

Galleri Stallet
13 maj-16 maj kl. 12-17 to-sö Konsttrampet, Rune Lantz, Ann-Charlotte 

Nilsson, måleri. Lola Grönvall Nevhage, 
måleri & objekt

19 jun-24 jun kl. 12-18 lö-sö, ti-to Carina Stjernfelt, måleri.

26 jun-1 jul kl. 12-18 lö-sö, ti-to Gunilla Mann, måleri & litografi.

3 jul-8 jul kl. 12-18 lö-sö, ti-to Gittan Winnaes, måleri.

10 jul-15 jul kl. 12-18 lö-sö, ti-to Anette Landin, måleri.

17 jul-29 jul kl. 12-18 lö-sö, ti-to Susann Stelling, järnkonst.

31 jul-5 aug kl. 12-18 lö-sö, ti-to Misan Friberg, Lee Seger, måleri & betong.

7 aug-12 aug kl. 12-18 lö-sö, ti-to Stellan Kim Karlsson, måleri.

14 aug-19 aug kl. 12-18 lö-sö, ti-to Kerstin Torsell, Margareta Tomner,  
måleri & skulptur.

21 aug-29 aug kl. 12-18 lö-sö, ti-to Michael Mårtensson, måleri & objekt.

Falsterbo Museum
12 jun-15 aug kl. 10-18 må-sö. 1 maj-6 
jun & 21 aug-26 sep kl. 10-16 lö-sö.

Fotevikens museum
30 apr-12 sep kl. 10-16 on-sö Harald Blåtand, Slaget vid Foteviken och 

Vikingarnas liv på Fotevikens Museum. Ljud, 
text & bild.

Naturgården Bröddarp Västra Ingelstad
2 apr-5 apr fr-må Konstrundan KSV Konstnärsgruppen  

Sydväst, samlingsutställning. www.ksvkonst.se

Skanörs bibliotek
27 jan-27 feb kl. 11-18 må-lö Fåglar i fokus, Mats Stafström,  

Vellinge fotoklubb, foto. Hörsal.

1 feb-28 feb kl. 11-18 mar må-lö Maria Johnsson, måleri. Monter entré.

1 mar-31 mar kl. 11-18 mar må-lö Måla med ljus, Vellinge fotoklubb, foto.  
Hörsal.

1 mar-31 mar kl. 11-18 mar må-lö Helena Brahe, keramik. Monter entré.

1 apr-30 apr kl. 11-18 mar må-lö Eva Månsson, betong. Monter entré.
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1 apr- 30 apr kl. 11-18 mar må-lö Karl Gustafsson, teckning. Hörsal.

1 maj- 31 maj kl. 11-18 mar må-lö Birgitta Persson, måleri. Hörsal.

1 maj- 31 maj kl. 11-18 mar må-lö Gunilla Hjelte, keramik. Monter entré.

1 jun- 30 jun kl. 11-18 mar må-lö Vakant tills vidare.

1 jul- 31 jul kl. 11-18 mar må-lö Eva Bertilzon, Öppna sinnen, akvarell.  
Hörsal.

2 aug- 31 aug kl. 11-18 mar må-lö Anita Hedbrand, Öppna sinnen, måleri.

Vellinge bibliotek
27 jan-27 feb må-lö Indiens vilda liv, Carina Wattmo,  

P-Å Aronsson, Vellinge fotoklubb, foto.

1 mar-31 mar må-lö Måla med ljus, Vellinge fotoklubb, foto.

8 feb-14 feb må-lö Demokrati versus pandemi. Vilka effekter har 
pandemin haft på demokratin? Martin  
Schibbye och Brit Stakston från reportage-
sajten Blankspot har producerat utställningen. 
Visas även digitalt.

1 apr-30 jun må-lö Ann-Mari Andersson, silversmide

1 jul-31 jul må-lö Jeanette Krantz Adner, Öppna sinnen, måleri. 
Helena Brahe, Öppna sinnen, keramik.

1 aug-31 aug må-lö Kerstin Palmkvist, Öppna sinnen, måleri.  
Loui Thornberg, Öppna sinnen, 3D.

V. Ingelstads bibliotek
27 jan-26 feb kl. 10-17 må-fr Pågatågsprojekt i östra Grevie, Inge Lundberg, 

Vellinge fotoklubb.

1 mar-31 mar kl. 10-17 må-fr Måla med ljus, Vellinge fotoklubb, foto.

3 maj-28 maj kl. 10-17 må-fr Hima Frenning, glaskonst

1 jul-31 jul kl. 10-17 må-fr Karin Elgelund, Öppna sinnen, måleri.

1 aug-31 aug kl. 10-17 må-fr Margaretha Persson, Öppna sinnen, måleri 
& 3D.

De arrangemang och utställningar som finns med i detta Kulturprogram är de 
som har blivit inskickade till Vellinge kommun till och med december 2020.  
Respektive arrangör ansvarar för sitt arrangemang. Under vår och sommar till-
kommer fler arrangemang och utställningar. Håll utkik på arrangörernas hemsidor.

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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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:

Andreas Lundbergsgården, Östergatan 10 Falsterbo.  
Tfn 0733-471830, e-post info@falsterbomuseum.se www.falsterbomuseum.se

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

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 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 Almviken, Måns Anders Sträte 1, Falsterbo. Tfn 040-471000

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

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

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

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

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

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

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

Lions Club Reng Höllviken: e-post info@lionshollviken.se www.lionshollviken.se

Lions Club Vellinge: tfn 0705-421342, www.lionsvellinge.se

Ljungens Villaägareförening, www.ljungens-villaagare.se

naturum Falsterbo: tfn 040-6354400,  
e-post naturum@falsterbostrandbad.se www.falsterbostrandbad.se

Skanörs bibliotek: tfn 040-425590, e-post biblioteketsk@vellinge.se

Swedish Balboa Society: www.therevival.se

Toppengallerian/Köpcentrum: Kungstorpsvägen, Höllviken, www.toppengallerian.se

Vellinge bibliotek: tfn 040-425060, e-post biblioteketve@vellinge.se

Vellinge Demensförening: tfn 040-470921, 0761–423223 (Kristina Sandström)

Vellinge fotoklubb: tfn 0705-323366 (Lennart Hansson) www.vellingefotoklubb.se 

Vellinge kulturskola Artisten: tfn 040-425267, e-post kulturskolan@vellinge.se  
www.vellinge.se/kulturskola facebook.com/vellingekulturskolaartisten  
Instagram & Youtube: VellingekulturskolaArtisten 

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

Omslagsbild: Konstnär Ulla Kristina Eriksson


