KULTURGUIDE
Hösten 2019

Simrishamn på Österlen

Den härliga hösten är här
Hösten är på ingång med vackra färger och ett mildare ljus. En vag tomhetskänsla kan efter en hektisk sommar komma smygande, men hösten kan också
komma som en bättre årstid.
Oavsett vilket så ger Kulturguiden många
uppslag till spännande program. Här hittar du ett brett utbud av ämnen och aktiviteter. Du kan träffa författare, gå på barnbio och barnteater, lyssna till föredrag,
delta i teknik-drop in och skrivardag samt
mycket annat. Jag hoppas att du hittar
något som känns riktigt intressant.
Bläddra och se vad vi har att erbjuda!
Under tiden så tar jag tillfället i akt att
presentera det som står mig som nybliven
chef närmast just nu – biblioteket. Vi på
Simrishamns bibliotek kommer under de
närmsta åren att arbeta med lokalen för
att göra ljud- och ljusmiljön bättre, möblera om, skapa rum och tydliggöra vad
som passar bäst att göra var i biblioteket.
En del vill mötas, andra vill ha en tyst och
lugn stund. Biblioteket ska kunna erbjuda
båda möjligheterna. Bibliotek har förändrats från att vara en plats där endast
böcker lånas ut till att vara så mycket mer.
En demokratisk mötesplats med många
olika roller att spela.
Vi hoppas att våra besökare kommer att
ha tålamod med oss för det kommer att
innebära omflyttningar, och under perio-
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der en rörigare miljö. Målet är att göra
biblioteket till en ännu mera trivsam och
välkomnande plats, med stor tillgänglighet, som inspirerar till kunskap, läsning,
upplevelser och bildning i ett brett
perspektiv.
Dina synpunkter är viktiga för oss. För
att kunna leva upp till målet att vara en
demokratisk mötesplats måste vi också
veta vad du tycker.
Väl mött i kulturvimlet och på biblioteket!
Kristin Rosenberg
Bibliotekschef i Simrishamn

Foto: Kate Visonj

Återkommande arrangemang

		

Tisdagar kl. 10,
Café Kagan, Stortorget 2, Simrishamn:

Tisdagar kl. 16–18,
Simrishamns bibliotek:

Kom på kulturfika

Språkkafé

Kulturfikan på
Café Kagan är
en spontan och
öppen mötesplats där du
både kan träffa
nya vänner och
umgås med de
du redan känner. Över en fika kan så mycket hända. Vi
har ingen agenda eller dagordning, varje
vecka kommer vi in på nya spännande
saker – vi umgås, pratar, planerar event,
filosoferar och löser ibland världsproblemen. Det är alltid samma plats och samma
tid – tisdagar klockan 10 på Café Kagan –
men kanske med olika personer beroende
på vilka som dyker upp. Självfallet får du
komma tidigare eller senare om du vill,
det är upp till var och en att bestämma.
Oftast är kommunens kulturutvecklaren
på plats tillsammans med andra kulturintresserade personer. Här knyts kontakter
mellan konstnärer, kompositörer, musiker,
filmskapare, poeter, författare och förstås
också en kulturintresserad allmänhet.
Kulturfikan är till för alla och alla är välkomna. Fikan betalar var och en själv.

Vill du träna på att prata svenska? Kom till
biblioteket och prata med våra språkvolontärer. Start 8 oktober. Ingen föranmälan,
drop in.
Onsdagar jämn vecka kl. 16–18,
Simrishamns bibliotek:

Dator-drop in
Har du bekymmer med din dator? Behöver du hjälp med något program? Datorkunnige Mikael Therén finns på plats på
biblioteket onsdagar klockan 16–18 jämna
veckor för att hjälpa dig med din dator.
Start 21 augusti. Ingen föranmälan, drop
in. Tre lördagar i höst blir det extra datordrop in kl. 11–14: 21 september, 26 oktober och 23 november.
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Street Art Österlen representerar Bästa Biennalen!
i Simrishamn 23 oktober–2 november 2019
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat år under höstlovet på över
femtio platser runt om i hela Skåne (sedan 2013).
Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är det konstnärerna i
Street Art Österlen som representerar Simrishamn i Bästa Biennalen 2019. Street Art Österlen vill att konsten ska finnas tillgänglig
nära människorna i det gemensamma rummet på gatan, i parken,
på fältet och i naturen.
Under Bästa Biennalen! är alla välkomna till Österlens museum
för att skapa i Street Art Österlens konstprojekt ”KraftWärk”.
Det är gratis att vara med, men temakvällarnas workshops 23/10,
24/10, 30/10 och 31/10 kl. 18–20 kräver föranmälan till museet på
telefon: 0414-81 96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se.
Street Art Österlen och Bästa Biennalen har följande
öppettider på Österlens museum:
Onsdag 23/10 kl. 12–16 och kl. 18–20, torsdag 24/10 kl. 12–16 och
kl. 18–20, fredag 25/10 kl. 12–16, lördag 26/10 kl. 10–14, tisdag 29/10
kl. 12–16, onsdag 30/10 kl. 12–16 och kl. 18–20, torsdag 31/10 kl. 12–16
och kl. 18–20, fredag 1/11 kl. 12–16, lördag 2/11 kl. 16–19 (vernissage då
resultatet av veckans arbete i konstprojektet KraftWärk kommer att visas).
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September
Måndag 2/9 kl. 10–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Babyrytmik
Prova på babyrytmik
med Anna Bernhorn
från Kulturskolan.
Kom och sjung,
dansa och ramsa med
ditt barn. Musikglädje för liten och stor.
Från 6 till 18 månader. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Torsdag 5/9 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé
Välkommen vare sig
du är nybörjare eller
rutinerad på stickning, virkning eller
andra garntekniker.
På stickkaféet får
och delar du tips,
idéer och inspiration. Kaféet hålls av
den ideella föreningen Sticka Sverige.
Drop in för alla åldrar och alla nivåer.
Lördag 7/9 kl. 10–13,
Simrishamns bibliotek:

Kreativt skrivande för vuxna

Torsdag 5/9 kl. 15.30–17.30,
Simrishamns bibliotek:

Komponera kollage
Välkommen till pop up-verkstad på biblioteket! Utifrån ett tema skapar vi kollage
som blir bokomslag. En möjlighet att testa
ett nytt kreativt uttryck och umgås under
en eftermiddag. Ett samarbete mellan
Simrishamns bibliotek och Projekt Koja,
ett projekt för unga vuxna i regi av Tjörnedala konsthall/ÖSKG med bidrag från
Region Skåne. Verkstaden är för dig som
är 15–25 år. Den är gratis och material
ingår. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Kom och
prova på att
skriva kreativt. Vi skrattar, skriver,
diskuterar
och sätter ordkranen på högsta tryck. Vi
låter texterna, meningarna och kreativiteten forsa ner på pappret. Prova på det
kreativa skrivandet där ingenting är fel!
Träffen innehåller korta skrivövningar av
skilda slag, fika och prat. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Lördag 7/9 kl. 11–14,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Pop up på Hammenhögsdagen
Bokbussen poppar upp för att låta bybor
och ditresta bekanta sig med Simrishamns
bibliotek. Lånekort går att skaffa ombord!
Kulturguide hösten 2019
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Måndag 9/9 kl. 10–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Babyrytmik
Prova på baby
rytmik med
Anna Bernhorn
från Kulturskolan. Kom och
sjung, dansa och ramsa med ditt barn.
Musikglädje för liten och stor. Från 6 till
18 månader. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Tisdag 10/9 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Lyssna på en saga tillsammans med andra
barn och vuxna. Vi pratar och målar utifrån berättelsen. Från 3 till 6 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Onsdag 11/9 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Börja jobba med Ali Alabdallah
I en inspirerande
föreläsning möter
vi den syriske journalisten Ali Alabdallah som kom
till Sverige som
flykting 2013. I sin
bok ”Nytt jobb,
nytt land” berättar han hur man lyckas på
den svenska arbetsmarknaden. Alabdallah diskuterar hur det är att söka nytt jobb
som utrikesfödd. Nyanlända möter andra
och fler utmaningar menar Alabdallah
som också visar på möjligheterna! Föreläs-
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ningen riktar sig till dig som är nyanländ,
jobbar med integrationsfrågor, är SFIlärare eller arbetsförmedlare. Alabdallah
har blivit utsedd till en av nordöstra
Skånes mäktigaste personer och fått både
pris och diplom för sitt arbete och sin litteratur. Ingen föranmälan.
Torsdag 12/9 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Författarkväll med Lars Yngve
Lokala förmågan
och före detta
musik- och nöjesskribenten Lars
Yngve har givit ut en
österlen-svensk ordbok! Inte en dag för
tidigt säger vi och
bjuder in honom för
att berätta inte bara om sin senaste bok,
utan även om sin tid som redaktör för Nya
Upplagan och om sitt drag att som författare skriva på österlenmål. En man med
ett smalt intresse men med en bred
publik! Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Lördag 14/9 kl. 19-21,
Österlens museum:

Hällristningar By Night
Samling på parkeringen vid Yxornas häll vid
Simrislund.
Hällristningar syns bäst i mörkret. Med
hjälp av släpljusbelysning ser vi bilderna
komma till liv. På Yxornas häll får vi veta
mer om bronsåldern och dess människor.
Vår pedagog Veronica Jeppsson har med
sig kläder och föremål som du får känna

in vilket betyder att du kan ta med din
bärbara dator, surfplatta eller telefon till
vårt drop in så hjälper vi dig! Glöm inte att
också ta med lösenord och pinkoder som
kan tänkas behövas.
Nu har det blivit dags för Södra Mellby
klockan 13.45, Vitaby klockan 14.45,
Kivik klockan 15.45 och S:t Olof klockan
17.00.
på. Därefter går vi upp till Stenkilsristningen och använder oss av släpljus för att
hitta de svårupptäckta ristningar som
finns där. Vi presenterar forntida myter
och ny forskning kring hällristningar
och bronsåldern. Varm dryck serveras.
Pris: 150 kr, barn under 15 år 60 kr.
Föranmälan krävs senast 11/9, vid avbokningar efter den 12/9 debiteras halva
avgiften. Föranmäl till: 0414-81 96 70
eller osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms
eller mail.
Måndag 16/9 kl. 10–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Babyrytmik
Prova på babyrytmik med Anna
Bernhorn från
Kulturskolan. Kom och sjung, dansa och
ramsa med ditt barn. Musikglädje för liten
och stor. Från 6 till 18 månader. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Tisdag 17/9 kl. 13.45–17.45,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Teknik drop-in i byarna
Bokbussen kommer lastad med extra personal och erbjuder så kallat Teknik-drop

Onsdag 18/9 kl. 13.45–17.45,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Teknik-drop in i byarna
Bokbussen kommer lastad med extra personal och erbjuder så kallat Teknik-drop
in vilket betyder att du kan ta med din
bärbara dator, surfplatta eller telefon till
vårt drop in så hjälper vi dig! Glöm inte att
också ta med lösenord och pinkoder som
kan tänkas behövas.
Nu har det blivit dags för Tommarp
klockan 13.45, Gärsnäs klockan 14.30,
Hammenhög klockan 15.45 och Borrby
klockan 17.00.
Torsdag 19/9 kl. 13.45–18,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Teknik-drop in i byarna
Bokbussen kommer lastad med extra personal och erbjuder så kallat Teknik-drop
in vilket betyder att du kan ta med din
bärbara dator, surfplatta eller telefon till
vårt drop in så hjälper vi dig! Glöm inte att
också ta med lösenord och pinkoder som
kan tänkas behövas.
Nu har det blivit dags för Östra Vemmerlöv klockan 13.50, Östra Herrestad
klockan 14.45, Vallby klockan 15.30,
Östra Hoby klockan 16.15 och Skillinge
klockan 17.15.
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Torsdag 19/9 kl. 18,
Simrishamns bibliotek:

Harry Martinson-kväll med
Anna Westerberg
Följ med på
en spännande
resa från
grästuvan till
de svindlande
avstånden i
rymden och
upplev en av
vårt lands
största naturskildrare!
Foto: C Hedblom
Anna Westerberg framför ”Det finns stjärnor i källan”
– en föreställning med dikter och texter av
Harry Martinson. Anna Westerberg är
sedan många år verksam som skådespelare, inläsare och poesitolkare. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Tisdag 24/9 kl. 10.30–12,
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop in
Vill du ha vägledning till den digitala tekniken? Ta med din bärbara dator, surfplatta eller telefon till vårt drop in så
hjälper vi dig! Glöm inte att också ta med
lösenord och pinkoder som kan tänkas
behövas.
Lördag 28/9 kl. 10–14,
Österlens museum:

Lördag 21/9 kl. 11–14,
Österlens museum:

Nördcafé
Nördcafé startade hösten
2008 på Tekniska museet. Idén kommer
från Nils Olander som är intendent på
Tekniska museet. Sedan dess har många
passionerade nördar berättat om det de
brinner för och Nördcafé har även fått
uppföljare ute i landet. Man kan ”nörda in
sig” på precis vad som helst exempelvis
cosplay, krig av olika slag, stickning,
R2-D2, spel, modelljärnvägar, böcker,
modellbygge osv i det oändliga. För en
äkta nörd är inget ämne för smalt. En
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nörd är en passionerad människa, en mästare som med nyfikenhet hoppar mellan
teori och praktik. Detta är ett tillfälle för
utbyte av kunskap och erfarenheter. De
ämnen som tas upp behöver inte vara
datorrelaterade. Tanken är att vi turas om
och ”föreläser” för varandra. I samarbete
med Tekniska museet i Stockholm.
OBS! Har du någon djup kunskap som du
vill dela med dig av? Anmäl ditt intresse
och ämne till: noelia.fuentes.manriquez@
simrishamn.se Fri entré. Ingen föranmälan. Fika finns att köpa.

Finissage för utställningen
”Det ligger i tiden”
Nu är det sista
chansen att se den
interaktiva utställningen ”Det ligger i
tiden”, en vandringsutställning
från Regionmuseet
i Kristianstad.
Berättarframträdande om tid av Henrik Bergkvist mitt i
utställningen kl. 13. En fika i tiden serveras efteråt. Pris: 50 kr.

Österlens museum har
fått ett nytt magasin

Foto: Amelie Herbertsson

Lördag 28/9 kl. 14,
Allaktivitetshuset i Gärsnäs:

"Väsen" med Teater 23
– ingår i kulturkullerbyttanserien
Ett barn är på väg hem till sin farmor. Mitt
i skogen, på stigen där barnet promenerar
dyker ett märkligt väsen från en annan
värld plötsligt upp och hindrar barnet att
ta sig vidare. Såväl barnet som väsendet
blir både överraskade och misstänksamma i mötet med den andra. Men så
småningom växer en ömsesidig förståelse
fram mellan de två. Ålder: Barn 3–5 år
Speltid: Cirka 45 minuter inklusive efterföljande lekpass. Arrangör: Simrishamns
Riksteaterförening, www.simteater.se, i
samarbete med Kulturkullerbyttan i
Simrishamns kommun. Biljetter: 50 SEK,
säljs på Bokvaruhuset i Simrishamn, telefon 0414-102 50. OBS! Endast 40 biljetter.

I början av november 2018 invigdes det
nya magasinet Garvaren på Skansens
industriområde i Simrishamn, med adress
Lädergatan 4. Beslutet om ett nytt, ändamålsenligt magasin för de stora samlingarna och arkivet är efterlängtat och något
vi jobbat för i många år. I de nya magasinslokalerna kommer vi att kunna samla alla
föremål under ett och samma tak och på
sikt ska allmänheten kunna komma och titta
på samlingarna på plats. Inflyttningen påbörjades hösten 2018 och beräknas vara
avslutad till sommaren 2020.
Insamlingsstopp hela 2019
Flytten kommer att ta all vår uppmärksamhet och kraft under en ganska lång period.
Det tar tid att packa, flytta och packa upp
230 000 föremål. Därför kommer vi att ha
insamlingsstopp under flyttperioden.
Insamlingsstoppet gäller under hela 2019.

Har du föremål, foton eller arkivalier som
du vill skänka? Vi ber er ha tålamod
under flyttperioden och behålla era
saker därhemma fram tills vi är på plats
igen år 2020.
Har du frågor kring våra samlingar eller
om gåvor till samlingarna – kontakta
gärna museets föremålsantikvarie
Ulrika Wallebom per e-post:
ulrika.wallebom@simrishamn.se
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Oktober 			
Tisdag 1/10 kl. 18–19.30,
Simrishamns bibliotek:

Vi läser tillsammans!
En läsecirkel där du inte behöver förbereda dig, du kommer bara hit och lyssnar,
ingen vet i förväg vad för slags berättelse
som kommer att läsas, det blir en överraskning. Vi läser, pratar, fikar och delar upplevelsen av berättelsen tillsammans. Delad
läsning är dubbel glädje! Från 16 till 100
år. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Torsdag 3/10 kl. 10,
Simrishamns bibliotek:

Dockteater på arabiska
Mustafa Aldarwish framför
traditionella
historier och
nyskrivna berättelser som roar och engagerar både stora
och små. Aldarwish är skådespelare från
Syrien och har arbetat med barnteater i
Libanon då han spelade för syriska flyktingar för FN:s flyktingorgan UNHCR.
Han framför tillsammans med sina
dockor roliga och spännande berättelser
om lek, äventyr och vänskap. Från 3 år.
Speltid cirka 40 min. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
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Torsdag 3/10 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé
Välkommen vare sig
du är nybörjare eller
rutinerad på stickning, virkning eller
andra garntekniker.
På stickkaféet får
och delar du tips,
idéer och inspiration. Kaféet hålls av
den ideella föreningen Sticka Sverige.
Drop in för alla åldrar och alla nivåer.
Lördag 5/10 kl. 10–14
Österlens museum:

Löklördag med växtmarknad
Ta med egna
plantor och
fynda andras i
Österlens
museums
trädgård.
Höstens växtmarknad och
löklördag
arrangeras i samarbete med Österlens
trädgårdssällskap, Tjörnedala trädgårdsförening och Österlenrosor. Eva Fristedt
och Cecilia Wingård med projektet ”Narciss & Tulpan” kommer med nya lökar.
Cecilia Wingård kommer att göra en kort
föreläsning om lökplantering och olika
sorters blomsterlökar kl. 10 i museiträdgården (vid regn inne på museet). De säljer
också både gammaldags, sällsynta och
moderna, odlingsvärda lökar. Se gärna
www.narcissochtulpan.se för sorter.
Fri entré.

Lördag 5/10 kl. 11–14,
Österlens museum:

Lördag 5/10 kl. 13–15,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Skrabbedagen

Pop up på Stubbaracet i
Blästorp

När äpplet är uppätet
finns bara skrabban kvar.
Vi firar skrabbedagen
med att göra äppellyktor,
torka äppelskivor, svarva äpplen och göra
äppeltryck på papper och textil. Pris:
40 kr för alla deltagare. Ingen föranmälan
krävs.
Lördag 5/10 kl. 14–15.30,
Österlens museum

Dramatiserad stadsvandring
I år är det 100 år
sedan beslutet
togs om allmän
och lika rösträtt,
ett viktigt
genombrott för
Sveriges demokratiska utveckling. Sverige var det sista
nordiska landet att ge kvinnor rösträtt.
Följ med museichef och berättare Lena
Alebo och skådespelaren Cecilia Granquist Dahmén på en vandring i rösträttskvinnornas spår. För denna händelse gick
inte heller småstaden Simrishamn förbi!
Vi får stifta bekantskap med Agnes Osterman, Gunhild Franzén och kretsen kring
Ellen Trotzig och Martha Lysell och möter
bland andra Lea Wesslén, som var engagerad och aktiv i LKPR – Landsföreningen
för kvinnors politiska rösträtt. Pris: 120 kr.
Föranmälan krävs senast 2/10, vid avbokningar efter 3/10 debiteras halva avgiften.
Föranmäl till: 0414-81 96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se. Boknings
bekräftelse skickas ut via sms eller mail.

Bokbussen är
dagen till ära
lastad med extra
mycket fordonslitteratur för
stora och små.
Passa på att bekanta dig med Simrishamns
bibliotek – lånekort går att skaffa ombord!
E-medborgarveckan på biblioteket
Måndag 7/10 kl. 14,
Simrishamns bibliotek:

Kom igång med Swish
Nu kan du också
swisha på bibblan!
Behöver du hjälp
med att komma
igång med Swish?
Vi går igenom hur
du enkelt laddar
ner och använder appen. Med Swish kan
du enkelt skicka och ta emot pengar med
mobilnumret. Medtag din egen mobiltelefon och BankID. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Tisdag 8/10 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Lyssna på en saga tillsammans med andra
barn och vuxna. Vi pratar och målar utifrån berättelsen. Från 3 till 6 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
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E-medborgarveckan på biblioteket
Tisdag 8/10 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Kom igång med e-böcker
och Biblio
Vill du komma igång
med att låna
e-böcker? Vi går igenom hur du går till
väga för att läsa
böcker, både på läsplattan och i mobilen. Via vår nya Biblio-app har det aldrig varit smidigare att
låna e-böcker eller e-ljudböcker hemifrån.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
E-medborgarveckan på biblioteket
Onsdag 9/10 kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Lär dig Office 365
En fortsättning och repetition på tidigare
föreläsningar om Office 365. Tag med dig
din laptop och lär dig hantera dina projekt. Föreläsningen vänder sig till alla –
nybörjare som kunnig. Allt leds av datorkunnige Mikael Therén. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Onsdag 9/10 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Nicholas
Ringskog
Ferrada-Noli
om opera

Foto: Elnaz Baghlanian

Hur ska man göra om
man vill närma sig
opera men aldrig har
satt sin fot i ett opera-
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hus? Och hur kan egentligen en fyrahundra år gammal konstform fortfarande
väcka starka känslor? Nicholas Ringskog
Ferrada-Noli, musikkritiker i Dagens
Nyheter och författare till böckerna ”Den
andra musiken: en introduktion till att
lyssna på klassisk musik” och ”Dröm och
skådespel: en introduktion till opera”, guidar dig till operans mytomspunna värld!
Många musikexempel från operahistorien
utlovas. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
E-medborgarveckan på biblioteket
Torsdag 10/10 kl. 10.30–12,
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop in
Vill du ha vägledning till den digitala
tekniken? Ta med din bärbara dator, surfplatta eller telefon till vårt drop in så
hjälper vi dig! Ingen föranmälan.
E-medborgarveckan på biblioteket
Fredag 11/10 kl. 13,
Simrishamns bibliotek:

Kom igång med
sociala medier
Vad är skillnaden på
Instagram och Facebook
och var ska jag lägga ut
bilder på det jag äter till
middag? Vad är OK att
skriva i kommentarsfält och varför ”taggar” vissa så mycket på sina bilder? Vi går
igenom do´s and dont´s i de vanligaste
sociala medierna och pratar vett och etikett på nätet. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Söndag 13/10 kl. 10–16,
Österlens museum:

Busstur i brottens spår
En favorit i repris!
Följ med Ewa-Gun
Westford och
Lena Alebo på en
oförglömlig tur
till Österlens
kända och okända
brottsplatser –
Brösarp, Löderup, Hammenhög, Simrishamn m fl. Det kommer att
handla om ond bråd död, stöld och förskingring, straff och brottsbekämpning
under olika tider. Bussturen arrangeras i
samarbete med Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.
Medtag kaffekorg som avätes på lämplig
galgbacke. Pris: 350 kr, medlem i Föreningen 300 kr. Det finns 52 platser i bussen. Föranmälan krävs senast 10/10, vid
avbokningar efter 11/10 debiteras halva
avgiften. Föranmäl till: 0414-81 96 70
eller osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms
eller mail.
Tisdag 15/10 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Anders Linder, “Strålande tider,
härliga tider”
En föreställning om efterkrigstiden där
Anders Linder placerar in sig själv i tidens
ström och tar oss med på en underfundig
resa genom sitt liv. Han blandar boogie
woogie och blues med galna historier från
sitt brokiga liv som musiker och skåde
spelare. En och annan jazztrudelutt och

Foto: Ann-Sofie Holmberg

slagdänga från Povel Ramel kommer
också att ljuda mellan bokhyllorna till
komp av saxofon och gitarr. Estradören,
jazzmusikern, underhållaren och skådespelaren Anders Linder har medverkat i
kabaréer, revyer och spex med bl.a. Lill
Lindfors och Carl-Axel Dominique. Vi har
sett honom i TV-program som Björnes
magasin, Ville Valle och Viktor och som
Kapten Zoom i Vintergatan 5B. Välkomna
på en resa i musikens, glädjens och
humorns tecken, och vem vet, kanske
dyker Kapten Zoom upp …
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
Torsdag 17/10 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Barnbio och boktips
Vi förvandlar
vårt sagorum till
mysig biograf
och bjuder dig
och ditt barn på
en kortare film.
Efteråt blir det
boktips! För barn i åldern 1 till 3 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
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Lördag 19/10 kl. 11–14,
Österlens museum:

Nördcafé
Nördcafé
startade
hösten
2008 på
Tekniska museet. Idén kommer från Nils
Olander som är intendent på Tekniska
museet. Sedan dess har många passionerade nördar berättat om det de brinner
för och Nördcafé har även fått uppföljare
ute i landet. Man kan ”nörda in sig” på
precis vad som helst exempelvis cosplay,
krig av olika slag, stickning, R2-D2, spel,
modelljärnvägar, böcker, modellbygge osv
i det oändliga. För en äkta nörd är inget
ämne för smalt. En nörd är en passionerad människa, en mästare som med nyfikenhet hoppar mellan teori och praktik.
Detta är ett tillfälle för utbyte av kunskap
och erfarenheter. De ämnen som tas upp
behöver inte vara datorrelaterade. Tanken
är att vi turas om och ”föreläser” för varandra. I samarbete med Tekniska museet i
Stockholm. OBS! Har du någon djup kunskap som du vill dela med dig av? Anmäl
ditt intresse och ämne till: noelia.fuentes.
manriquez@simrishamn.se. Fri entré.
Ingen föranmälan. Fika finns att köpa.
Lördag 19/10
kl. 11–13,
Österlens museum:

Nåltovning
Ull är ett levande
material som har
använts sedan forntiden. Veronica
Jeppsson och Rosa Ericsson visar hur går
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till att tova med torr ull och nål (så kallad
felting). Vuxna och barn från 9 år är välkomna. Max 20 deltagare. Pris: 120 kr
inkl. material. Föranmälan krävs senast
16/10, vid avbokningar efter 17/10 debiteras halva avgiften. Föranmäl till: 0414-81
96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas ut
via sms eller mail.
Lördag 19/10
kl. 11–14,
Simrishamns
bibliotek:

Skrivardag
Har du författardrömmar? Vill du komma igång med
skrivandet eller kanske skriva en bok? Välkommen till en fullspäckad dag på Simrishamns bibliotek där du får tips, verktyg
och inspiration. Det blir panelsamtal och
skrivövningar, fika och massor av skrivarprat. Dessutom: ta med dig en sida av din
egen text och få feedback från en professionell lektör. Arrangörer och medverkande: Kerstin Önnebo (Skrivarpodden),
Sofie Berthet (författare, skrivpedagog)
och Johan Carle (författare, skriv
pedagog, lektör). Ingen föranmälan.
Tisdag 22/10 kl. 18–19.30,
Simrishamns bibliotek:

Vi läser tillsammans!
En läsecirkel där du inte
behöver förbereda dig, du
kommer bara hit och lyssnar, ingen vet i förväg vad för slags berättelse som kommer att läsas, det blir en
överraskning. Vi läser, pratar, fikar och
delar upplevelsen av berättelsen tillsammans. Delad läsning är dubbel glädje!

Från 16 till 100 år. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Onsdag 23/10 kl. 12–16 och kl. 18–20,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst med Street Art
Österlen
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I konstprojektet
”KraftWärk” skapar vi blommor, fjärilar,
drakar, vargskrämmor med mera. Materialet vi använder är industrispill bland
annat från ”ÅterSkapa” i Malmö och från
det du finner i naturen. Alla oavsett ålder
är välkomna att delta och det är gratis att
vara med. På eftermiddagen kl. 12–16 är
det fritt skapande på egen hand utan föranmälan, men föranmäl om du vill medverka på temakvällens workshop kl. 18–20
med konstnärerna i Street Art Österlen,
på telefon: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.

Onsdag 23/10 kl. 13–14.30,
Simrishamns bibliotek:

Lär dig Office 365
En fortsättning och repetition på tidigare
föreläsningar om Office 365. Tag med dig
din laptop och lär dig hantera dina projekt. Föreläsningen vänder sig till alla –
nybörjare som kunnig. Allt leds av datorkunnige Mikael Therén. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Torsdag 24/10 kl. 12–16 och kl. 18–20,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst med Street Art
Österlen
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I konstprojektet
”KraftWärk” skapar vi blommor, fjärilar,
drakar, vargskrämmor med mera. Materialet vi använder är industrispill bland
annat från ”ÅterSkapa” i Malmö och från
det du finner i naturen. Alla oavsett ålder
är välkomna att delta och det är gratis att
vara med. På eftermiddagen kl. 12–16 är
det fritt skapande på egen hand utan föranmälan, men föranmäl om du vill medverka på temakvällens workshop kl. 18–20
med konstnärerna i Street Art Österlen,
på telefon: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
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Torsdag 24/10 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Författarbesök:
Gabriella Håkansson
Det har tagit
Gabriella
Håkansson
över tolv år
att skriva
romantrilogin om
Foto: Anders Meisner
Aldermanns arvinge, en berättelse om ett
upplysningssällskap i 1700-talets London
som dyrkade antika fallosgudar och
drömde om ett radikalt annorlunda samhälle. Berättelsen är spektakulär men bygger på en sann historia. Här berättar hon
om sitt skrivande och arbetet med att återskapa ett hemligt, historiskt London som
få känner till. 2017 var Håkansson även en
av de arton som i DN talade ut om de sexuella övergrepp som den sk Kulturprofilen
gjort sig skyldig till. På Simrishamns bibliotek berättar hon om det turbulenta året
som skakade Sveriges kulturvärld. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Fredag 25/10 kl. 12–16,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst i Street Art
Österlens projekt KraftWärk
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
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som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I konstprojektet
KraftWärk skapar vi blommor, fjärilar,
drakar, vargskrämmor med mera. Materialet är industrispill bland annat från
”ÅterSkapa” i Malmö och från det som
finns i naturen. Det är fritt skapande på
egen hand idag och alla oavsett ålder är
välkomna att delta mellan kl. 12–16. Det
är gratis att vara med och drop-in!
Lördag 26/10 kl. 10–14,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst i Street Art
Österlens projekt KraftWärk
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I konstprojektet
KraftWärk skapar vi blommor, fjärilar,
drakar, vargskrämmor med mera. Materialet är industrispill bland annat från
”ÅterSkapa” i Malmö och från det som
finns i naturen. Det är fritt skapande på
egen hand idag och alla oavsett ålder är
välkomna att delta mellan kl. 10–14. Det
är gratis att vara med och drop-in!
Höstlovet på biblioteket
Lördag 26/10 kl. 11–13,
Simrishamns bibliotek:

Kreativt skrivande för barn
Kom och prova på

att skriva! Det kan bli tokigt, roligt, lååånga meningar, korta meningar, flygande
ord och hoppande bokstäver. Allt är möjligt! Ingenting kan bli fel! Anhöriga
vuxna är välkomna sista kvarten. För barn
mellan 10 och 12 år. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Lördag 26/10 kl. 14,
Kulturhuset Valfisken:

"Tidsfördriv" med
Kompani Kläng
– ingår i kulturkullerbyttanserien
Språkfri
föreställning
om leken
som försvann. Två
musiker och
två akrobater lyfter dig
in i en värld där allt handlar om att hitta
leken. Fantasin bubblar, musiken hjälper
till och överraskningarna får akrobatiken
att stå på huvudet sökandet efter leken.
Ålder: Familjeföreställning, 3–9 år Speltid: 35 minuter Arrangör: Simrishamns
Riksteaterförening, www.simteater.se, i
samarbete med Kulturkullerbyttan i Simrishamns kommun. Biljetter: 50 SEK, säljs
på Bokvaruhuset i Simrishamn, telefon
0414-102 50.
Lördag 26/10 kl. 14,
Österlens museum:

Föredrag: Ellen Trotzig
Lena Alebo och Maria Heijbel håller ett
föredrag om Ellen Trotzigs konst och liv i
anslutning till utställningen ”Ellen Trot-

zig och landskapet”. Möjlighet
att se utställningen. Pris:
120 kr inklusive
eftermiddagskaffe med
speciell Ellen
Trotzigbakelse.
Föranmälan krävs senast 23/10, vid avbokningar efter 24/10 debiteras halva avgiften. Föranmäl till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms
eller mail.
Tisdag 29/10 kl. 12–16,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst i Street Art
Österlens projekt KraftWärk
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I konstprojektet
KraftWärk skapar vi blommor, fjärilar,
drakar, vargskrämmor med mera. Materialet är industrispill bland annat från
”ÅterSkapa” i Malmö och från det som
finns i naturen. Det är fritt skapande på
egen hand idag och alla oavsett ålder är
välkomna att delta mellan kl. 12–16. Det
är gratis att vara med och drop-in!
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Tisdag 29/10 kl. 13–16,
Österlens museum:

Halloween-verkstad
Kom till Österlens
museum och gör
ditt eget Halloween-pynt.
Spindlar, spöken,
monster och
andra läskigheter – fantasin har inga
gränser! Pris: 50 kr/barn, 0–4 år gratis i
vuxens sällskap. Familjepris: 120 kr. Grupper från förskola och fritidsverksamhet
måste föranmälas: osterlens.museum@
simrishamn.se eller 0414-81 96 70.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms
eller mail.
Höstlovet på biblioteket
Tisdag 29/10 kl. 13–16,
Simrishamns bibliotek:

Mangateckning

år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I projektet ”KraftWärk”
skapar vi blommor, fjärilar, drakar, vargskrämmor med mera. Materialet vi använder är industrispill bland annat från ”ÅterSkapa” i Malmö och från det du finner i
naturen. Alla oavsett ålder är välkomna att
delta och det är gratis att vara med. På
eftermiddagen kl. 12–16 är det fritt skapande på egen hand utan föranmälan,
men föranmäl om du vill medverka på
temakvällens workshop kl. 18–20 med
konstnärerna i Street Art Österlen, på
telefon: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Onsdag 30/10 kl. 13–16,
Österlens museum:

Karva bedelojtor

Lär dig teckna manga! Vi
går igenom ansikten med
ögon, näsa, mun och du får
välja vilken frisyr din figur ska ha. Du lär
dig även teckna kroppar och kläder och
får designa din egen mangafigur! Från 9
år och uppåt. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Ta del av den skånska traditionen att ”karva en
bedelojta” som kan
skrämma iväg mörkrets
makter. Vi gör betlyktor av
museets egenodlade
foderbetor. Alla är välkomna! Barn under
9 år i vuxens sällskap. Pris: 40 kr per lykta.

Onsdag 30/10 kl. 12–16 och kl. 18–20,
Österlens museum:

Höstlovet på biblioteket
Onsdag 30/10 kl. 13–16,
Simrishamns bibliotek:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst med Street Art
Österlen
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
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Robotprogrammering och
experimentverkstad
Experimentverkstad är ett tillfälle för dig
som är intresserad av teknik och naturvetenskap att komma och experimentera
och testa robotar under ledning av Rikard

Persson. I verkstaden kan du
testa färgglada
och roliga experiment inom
ämnena fysik,
kemi och biologi. Rikard
Persson är till
vardags lärare
och har denna
dag med sig både experimentmateriel och
robotar. Ingen föranmälan.
Onsdag 30/10 kl. 17–18,
Österlens museum:

Stadsvandring för barn
Inne i Simrishamn,
bland trånga gränder
och gamla hus, gömmer
sig väsen som kan ställa
till med både det ena
och det andra. Museipedagog Veronica Jeppsson guidar oss genom
staden och berättar om dessa, ofta osynliga och svårupptäckta, invånare. Ta med
din bedelojta så går vi! Pris: 40 kr för alla
medvandrare. Ingen föranmälan.

hamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I projektet ”KraftWärk”
skapar vi blommor, fjärilar, drakar, vargskrämmor med mera. Materialet vi använder är industrispill bland annat från ”ÅterSkapa” i Malmö och från det du finner i
naturen. Alla oavsett ålder är välkomna att
delta och det är gratis att vara med. På
eftermiddagen kl. 12–16 är det fritt skapande på egen hand utan föranmälan,
men föranmäl om du vill medverka på
temakvällens workshop kl. 18–20 med
konstnärerna i Street Art Österlen, på
telefon: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Torsdag 31/10 kl. 13–16,
Österlens museum:

Karva bedelojtor
Ta del av den skånska traditionen att ”karva en
bedelojta” som kan
skrämma iväg mörkrets
makter. Vi gör betlyktor av
museets egenodlade
foderbetor. Alla är välkomna! Barn under
9 år i vuxens sällskap. Pris: 40 kr per lykta.

Torsdag 31/10 kl. 12–16 och kl. 18–20,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst med Street Art
Österlen
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simris-
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November 			
Fredag 1/11 kl. 12–16,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, kom och
skapa konst i Street Art
Österlens projekt KraftWärk
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. I projektet KraftWärk
skapar vi blommor, fjärilar, drakar, vargskrämmor med mera. Materialet är industrispill bland annat från ”ÅterSkapa” i
Malmö och från det som finns i naturen.
Det är fritt skapande på egen hand idag
och alla oavsett ålder är välkomna att delta
mellan kl. 12–16. Det är gratis att vara
med och drop-in!
Lördag 2/11 kl. 16–19,
Österlens museum:

Bästa Biennalen, vernissage
med Street Art Österlen
Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival med fokus på barn
och unga som äger rum vartannat
år under höstlovet på över femtio platser
runt om i hela Skåne (sedan 2013). Simrishamn är förstås en av dessa platser. I år är
det konstnärerna i Street Art Österlen
som representerar Simrishamn i Bästa
Biennalen 2019. Välkommen på Bästa
Biennalen-vernissage med konstnärerna i
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Street Art Österlen! Resultatet av veckans
arbete i konstprojektet KraftWärk kommer
att visas i en utställning där vi tillsammans
med utställningsbesökarna skapat blommor, fjärilar, drakar, vargskrämmor med
mera. Fri entré.
Söndag 3/11 kl. 10–14,
Österlens museum:

Busstur: Sägner på
Österlen
Turen tar oss med till de
sägenomspunna platserna Sankt Olof, alunbruket vid Christinehof,
Maletofta, Kivik och Vitemölla. Lena Alebo
och Maria Heijbel guidar längs vägen och
berättar sägner från de olika platserna. Vi
får också höra mer om de österlenska sagoberättarna och om dem som samlat in sägner och berättelser från Österlen. Snapphanar, milkaharar, pysslingar, kyrkogrimmen
och gengångare förväntas korsa vår väg.
Pris: 250 kr. Medtag egen kaffekorg. För
bokas: osterlens.museum@simrishamn.se
eller 0414-81 96 70. Bokningsbekräftelse
skickas ut via sms eller mail. Det finns 52
platser i bussen. Förbokning krävs senast
31/10, vid avbokningar efter 1/11 debiteras
halva avgiften.
Tisdag 5/11 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Kom till bibblan och lyssna på en saga tillsammans med andra barn och vuxna. Vi
pratar och målar utifrån berättelsen. Från
3 till 6 år. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Onsdag 6/11 kl. 18.00,
Simrishamns bibliotek:

Torsdag 7/11 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Var finns alla virus och
hur smittar de?

Kvinnlig rösträtt med
Kristian ”von” Svensson

Virus – per definition ej
levande organismer –
omger oss alla. Professor Einar Everitt från
Lunds universitet förklarar var virus finns, varför nya och nygamla
virus uppträder som de gör och hur de
smittar samt vad man kan göra för att
minska risken att smittas. Virus har påvisats hos alla hittills undersökta organismgrupper såsom människor, djur, växter
och mikroorganismer. Med kunskap
kring dessa processer ges vidare möjlighet
att t.ex. utveckla nya vaccinationsmetoder
och framställa nya kemiska ämnen som
kan användas inom klinisk antiviral
terapi. I samarbete med Lunds universitet.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se

I år är det
hundra år sedan
riksdagen
släppte igenom
allmän och lika
rösträtt. Historikern och trubaduren Kristian ”von” Svensson berättar
om den dramatiska bakgrunden till reformen och låter enskilda människoöden
gestalta förloppet i sånger om allt från
kvinnor i brödköer till tyska matroser som
gör myteri. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Torsdag 7/11 kl. 16.30–18.30,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé
Välkommen vare sig
du är nybörjare eller
rutinerad på stickning, virkning eller
andra garntekniker.
På stickkaféet får
och delar du tips,
idéer och inspiration. Kaféet hålls av
den ideella föreningen Sticka Sverige.
Drop in för alla åldrar och alla nivåer.

Lördag 9/11 kl. 10–14,
Österlens museum:

Arkivens dag
Ordet skattgömma passar bra som beskrivning
av arkiven där vårt
gemensamma minne
finns bevarat. I år firas Arkivens dag i hela
Norden under det gemensamma temat
Gömt eller glömt? Besök arkiven och hitta
din egen historia. Temat kan tolkas på
många sätt. Företeelser och händelser som
fallit ur vårt minne, dokument som sparas
till våra efterlevande för att de ska kunna
spåra historien eller levnadsöden som
berör när de berättas är bara några anledningar att besöka arkiven. I arkiven finns
ögonvittnesskildringarna från historien
och här finns spåren som visar hur vår
samtid utvecklats. Följ med på vår histo-
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riska skattjakt den 9 november. Österlens
släkt- och folklivsforskarförening finns på
plats och hjälper till med att söka i olika
arkiv. Ta med dig dina frågor, så hjälper
de dig. Personal från Österlens museum
svarar på frågor om vad som finns i museets arkiv.
Hållpunkter
Kl. 11.00 på våning 2: föredrag av Ulrika
Wallebom, antikvarie vid Österlens
museum, ”Gömt eller glömt i museets
arkiv”.
Kl. 13 på våning 3: föredrag av Magnus
Lindskog, ordförande i släktforskarföreningen, ”Bortglömda släktgårdsarkiv”.
Fri entré.
Torsdag 14/11 kl. 18.30,
Simrishamns bibliotek:

Om Joseph Roth
”En fransos
kommen österifrån, en humanist, en rationalist med religiös tro, en
katolik med
judisk hjärna,
en verklig revolutionär”. Föreläsning om
en av 1900-talets stora författare och journalister – Joseph Roth. Roth skrev om
1920-talets Europa, om de väldiga sociala
och politiska förvandlingarna och om vad
dessa betydde för människors vardag. Han
skrev om det totalitära Europa. Han reste,
vandrade, bodde på hotell och kaféer och
skrev om kulturell tillhörighet och kulturell hemlöshet, om att ständigt lida av
”assimilitis” – att aldrig riktigt vara
hemma någonstans. Men det var också
som främling han bättre än de flesta för22  Kulturguide hösten 2019

stod sin samtid. Bo Isenberg är sociolog
vid Lunds universitet och har bland annat
skrivit om skönlitteraturens förmåga att
beskriva och förstå samhälle och människa. Bo Isenberg har översatt ”Judar på
vandring” av Joseph Roth m.fl. arbeten.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
Lördag 16/11
kl. 14,
Österlens
museum:

Föredrag:
Hemvist
Var hör jag hemma? En fråga i en tid där
människors frivilliga och ofrivilliga förflyttning blir alltmer brännande. I antologin Hemvist har arton författare från Finland och Sverige gestaltat temat litterärt.
Det har skapat en tablå av intryck, erfarenhet och känslor. Tillhörighet och utanförskap, det förtrogna och det främmande
lämnar spår som berör. Barbara Fellgiebel, antologins redaktör, gästar Österlens
museum tillsammans med två av författarna och samtalar med dem kring ämnet
hemvist. Föredraget arrangeras i samarbete med ABF-Österlen. Om antologin:
Hemvist är inspirerad av en författarresa
till det litterära Helsingfors som ägde rum
jubileumsåret 2017 när Finland firade
hundra år av självständighet. Den är en av
flera författarresor som arrangerats till
glädje för Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap och Skånes författarsällskap. Boken ges ut av resans ledare
Barbara Fellgiebel och det resande författarsällskapet Gränslösa författare Magiska
gruppen i samarbete med Författarcentrum Syd. Pris för föredraget: 80 kr. Kaffe

och kaka: 40 kr. Förbokas:
osterlens.museum@simrishamn.se eller
0414-81 96 70. Bokningsbekräftelse
skickas ut via sms eller mail.
Tisdag 19/11 kl. 10,
Simrishamns bibliotek:

Barnteatern Mera kompis
– ingår i kulturkullerbyttanserien
Musikalisk föreställning som handlar
om Alvin och Rosa
som just börjat skolan. Alvin är söt
tycker Rosa och hon
vill gärna pussa på
honom, men han
vill bara pussa på sin
trombon. Musiken visar vägen i denna
lilla kärlekshistoria som också handlar om
att lära sig spela, för att kanske få spela tillsammans med andra… Medverkande:
Dario Lociale (Mario); kontrabas och
sång, Stefan Wikström (Alvin); trombon
och sång, samt Anna Karin Sesam (Rosa);
skådespel/mim och sång. För barn mellan
6 och 9 år. Speltid cirka 40 minuter. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
Tisdag 19/11 kl. 14–17.45,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Teknik-drop in i byarna
Bokbussen kommer lastad med extra personal och erbjuder så kallat Teknik-drop
in vilket betyder att du kan ta med din
bärbara dator, surfplatta eller telefon till
vårt drop in så hjälper vi dig! Glöm inte att
också ta med lösenord och pinkoder som
kan tänkas behövas. Nu har det blivit dags

för Rörum klockan 14.00, Ravlunda
klockan 14.50, Kivik klockan 15.45 och
S:t Olof klockan 17.00.
Onsdag 20/11 kl. 13.30–17.45,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Teknik-drop in i byarna
Bokbussen kommer lastad med extra personal och erbjuder så kallat Teknik-drop
in vilket betyder att du kan ta med din
bärbara dator, surfplatta eller telefon till
vårt drop in så hjälper vi dig! Glöm inte att
också ta med lösenord och pinkoder som
kan tänkas behövas. Nu har det blivit dags
för Brantevik klockan 13.30, Gärsnäs
klockan 14.30, Hammenhög klockan
15.45 och Borrby klockan 17.00.
Torsdag 21/11 kl. 14–18,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Teknik-drop in i byarna
Bokbussen kommer lastad med extra personal och erbjuder så kallat Teknik-drop
in vilket betyder att du kan ta med din
bärbara dator, surfplatta eller telefon till
vårt drop in så hjälper vi dig! Glöm inte att
också ta med lösenord och pinkoder som
kan tänkas behövas. Nu har det blivit dags
för Nyhem klockan 14.00, Baskemölla
klockan 14.45, Gladsax klockan 15.40,
Järrestad klockan 16.15 och Skillinge
klockan 17.15.
Torsdag 28/11 kl. 14,
Simrishamns bibliotek:

Bokbabbel
Bibliotekets personal
presenterar personliga
favoriter. Gammalt och
nytt. Deckare och
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romance. Skönlitteratur och fakta. Enkelt
och svårt. Alltid lockande, alltid intressant. Ta gärna med ditt eget boktips! Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
Lördag 30/11 kl. 10–13,
Österlens museum:

Pileflätning
Fläta dina egna fat, brickor
och kransar av pil. Veronica
Jeppsson och Rosa Ericsson
lär ut en enkel teknik för
pileflätning. För vuxna.
Pris: 120 kr. inkl. material.
Minst 5 och max 12 deltagare. Föranmälan krävs senast 27/11, vid avbokningar
efter 28/11 debiteras halva avgiften. Föranmälan till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms
eller mail.

Måndag 2/12 kl. 17.30,
Simrishamns bibliotek:

Författarkväll med
Magnus Cadier
På temat ”Från refuserad till debutant”
berättar författaren och
bibliotekarien Magnus
Cadier om den minst
sagt krokiga vägen till
debutromanen ”November har trettioen dagar”.
Foto: Lina Karna Kippel
Det var först efter fyra
manus, åtta år och hundra refuseringar
som hans verk slutligen antogs av ett skönlitterärt förlag. Magnus Cadier är bosatt
på Österlen och har tidigare arbetat på
Simrishamns bibliotek. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se
Torsdag 5/12 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Stickkafé

December			
Söndag 1/12 kl. 14–18
Österlens museum:

Skyltsöndag
Visning av utställningen ”Ellen Trotzig
och landskapet” kl. 15.
OBS! Sista chansen för
guidad visning, utställningen pågår till och med 31/12. Julpyssel
i Skrabban, drop-in. Passa också på att julklappshandla i museibutiken. Pris för julpyssel 20 kr/person, i övrigt fri entré.
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Välkommen vare sig du är nybörjare eller
rutinerad på stickning, virkning eller
andra garntekniker. På stickkaféet får och
delar du tips, idéer och inspiration. Kaféet
hålls av den ideella föreningen Sticka Sverige. Drop in för alla åldrar och alla nivåer.
Fredag 6/12
kl. 15,
Simrishamns
bibliotek:

Musikquiz
Prova dina kunskaper via musikalisk
underhållning! Musikerna Anders Thorén
och Martin Svensson ställer frågor via
sång och musik. Frågorna handlar inte

bara om ämnet musik, det frågas om allt
mellan Nöbbelöv och nudlar... Försök att
ensam eller i lag få rätsida på de musikaliska klurigheterna. Vi bjuder på fika. Förnämliga bokpriser väntar vinnarna. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se
Lördag 7/12 kl. 13,
Österlens museum:

Julsagor och folktro kring julen
Lena Alebo och Maria Heijbel berättar
om folktro kring julen och julsagor. För
vuxna och barn över 7 år. Pris: vuxen 80
kr, barn upp till 12 år 40 kr. Risgrynsgröt
ingår. Föranmäl till: 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms
eller mail.
Tisdag 10/12 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund
Kom till bibblan och lyssna på en saga tillsammans med andra barn och vuxna. Vi
pratar och målar utifrån berättelsen. Från
3 till 6 år. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Torsdag 12/12 kl. 15,
Simrishamns bibliotek:

Julsaga för vuxna
Vi slår ett slag för högläsning och bjuder
på julstämning genom att läsa en riktigt
bra julsaga! Så ta en paus från julstressen
och låt oss läsa för dig medan du blir bjuden på fika. Högläsningen varar i cirka
30 minuter. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Tisdag 17/12 kl. 10,
Simrishamns bibliotek:

Julallsång med Mamma Måd
– ingår i kulturkullerbyttanserien
En akustisk föreställning med ”Mamma
Måd Trio” som med
både klassiska och
mer moderna julsånger gör en musikalisk resa genom
julen. Vi öppnar ljudklappar, firar jul på en buss, bakar pepparkakor, spelar på brödkavel och julmustflaskor, ” julklappar takten” och lär
oss att alla passar utmärkt som Lucia oavsett frisyr! Barnen får sjunga med och
göra enkla rörelser till de lekfulla och
snabbinlärda sångerna. För att komma i
stämning används instrument som
djembe, mbira, balafon, leg rattles, gitarr,
mandolin, dragspel, flöjter och fiol. Medverkande: Björn Claeson, Anna Forsvall
och Maud ”Mamma Måd” Cederlöw. Från
3 till 6 år. Föreställningen varar i cirka
40 minuter. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se
Onsdag 18/12 kl. 11–14,
Simrishamns bibliotek:

Gör dina egna julkort!
Kom till bibblan och pyssla tillsammans!
Gör dina egna juliga julkort! Vem vet,
kanske en och annan julig saga smyger sig
in bland bokhyllorna. Alla åldrar är välkomna och biblioteket tillhandahåller
materiel. Ingen föranmälan.
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”Man ska vårda
sin dialekt”
Lars Yngve är mannen med det smala
intresset men med den breda publiken.
Han benämns i artiklar som österlenbon,
författaren, kulturelle mångsysslaren,
frilansjournalisten och före detta redaktören. Själv tycker han att det räcker
med Lars Yngve.
Hur beskriver man Lars Yngve? Det är
svårt, han har gjort så otroligt mycket.
Från början musik- och nöjesskribent
under många år, därefter tidningsutgivare
med Nya Upplagan, föreläsare, bollplank
och idéspruta. Nu är han aktuell med
Österlen-Svensk ordbok.

Lars Yngve poserar med trut, vilket kan ha att göra med att
Lars Yngves förlag heter Bokförlaget Håll truten …

Vad fick dig att skriva den österlensvenska ordboken?
Jag har ju under ett antal år skrivit böcker,
gjort serietidningar och utgivit ljudböcker
på österlendialekt med romankaraktären
som heter Nils-Ude, så steget därifrån var
inte så långt. För ett antal år sedan fick
frågan från ett större bokförlag att skriva
en Skånsk-Svensk ordbok, vilket jag
avböjde eftersom det, i mitt tycke, producerats många av skiftande kvalitet och jag
ansåg inte att det behövdes ytterligare en
skriven av mig. Jag ger ju dessutom bara ut
böcker på vårt eget förlag, Bokförlaget
Håll Truten. Men så gick jag och kuckelurade några månader och började skriva
ner gamla ord och därmed också gå igenom min barndom och tyckte att det
kunde vara ett kul komplement med en
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Österlen-Svensk ordbok och fick plötsligt
en tydlig idé om hur den skulle se ut, och
så var bollen liksom i rullning …
Kan den komma väl till pass när utomsocknens läser dina romaner månne?
Ja, absolut. Men skrivandet av boken har
också varit lärorikt för mig själv . Ta ett
sådant ord som ”hussa”. Ordet måste stavas med ett u eftersom ”hossa” kommer
från tyska ”hosen”, det vill säga byxor, och
”hussor” är ju strumpor, det vet väl alla i
hela världen!
Har din dialekt någon gång lett till
missförstånd värda att nämna?
Nej, inte direkt, men jag beställer till
exempel alltid en ”limmenad” istället för

en läsk, och jag ser lika frågande ut varje
gång folk inte vet vad det är för något. När
jag satt och signerade böcker på bokhandeln på Stureplan så frågade jag folk: ”Ha
hiddor du fårr nudd?”, det förstod de
naturligtvis inte. Men i och med att jag gör
det jag gör så uppfattas det som ”exotiskt”,
i en del sammanhang, och ofta vill folk att
jag ska prata så grovt jag kan vilket bara
blir konstigt, eftersom jag inte uppfattar
dialekt som något grovt!
Är österlenmål utrotningshotat?
Det kan man absolut säga. Det heter ju att
”man ska vårda sitt språk” vilket betyder
att man uppmanas till att tala ”fint", för
mig betyder detta tvärtom att man ska
vårda sin dialekt. Jag hoppas att folk börjar få upp ögonen för detta nu, och om jag
har bidragit något till att föra upp dialekten på agendan så känns det som att jag
har uppnått syftet med att skriva- och tala
på dialekt.

Du har tidigare författat under pseudonymen
Nils-Ude - vem är han?
Nils-Ude är en helt vanlig person med
speciell humor som lever och bor på
Österlen och är nöjd med det. Han betraktar sin omgivning på avstånd och har sin
egen syn på saker och ting. Inte sällan har
han otur när han tänker.
Berätta något om dig själv som läsarna
förmodligen inte vet!
Jag ansågs i min ungdom vara en lovande
fotbollsspelare. Det gör jag inte längre.
Men bollsinnet har jag kvar och kan trixa
till två med en uppblåst ballong, och jag
uppskattar fortfarande att titta på en bra
fotbollsmatch, helst då med Tottenham.

Fakta
Uppvuxen: i Hagestad.
Bor: i Ystad.
Favoritplats i Simrishamns kommun: Inget specifikt favoritställe
utan uppskattar hela regionen oavsett årstid och väderlek.
Favoritförfattare: Ingen speciell, jag läser mest biografier.
Men mina idoler är Groucho Marx, Steve Martin, John Lydon
och Peps Persson.
Favorituttryck: ”Om Gud vill å röven håller”
Bakgrund: Absolut, det har väl alla?

Lars Yngve besöker
Simrishamns bibliotek
12 september kl.18.30,
se sid. 6.
Hans böcker finns
självklart till utlån på
biblioteket!
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Österlens museums
aktuella utställningar
Skrabban –
aktiva och
interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar om
Simrishamns historia
från forntid till mitten
av 1900-talet i en hel våning för barn,
barnfamiljer och skolklasser. I utställningen finns plats för verkstäder och
andra program året runt med lördagsevenemang och lovprogram. Avgift tas ut då
verkstäder, teater m fl. program
arrangeras.

Det ligger i
tiden
I utställningen rör sig
besökaren i en miljö
som verkar både antik
och futuristisk på
samma gång, bland
interaktiva stationer
med mekaniska och digitala lösningar. Ett
antal stämpelklockor håller reda på din
tid och med dem gör du ditt unika avtryck
i utställningen. Med utställningen vill
Regionmuseet Kristianstad få besökare att
reflektera över vad de gör med sin tid och
inspirera till att förhålla sig till tiden på ett
bättre sätt. Det är mycket nu – hur många
gånger har du inte fått det svaret när du
frågar någon om läget? Man skulle kunna
säga att tiden liksom ligger i tiden. Utställningen är en djupdykning i människors
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relation till tiden. Svår att förstå men ändå
styr den våra liv. Mätbar och standardiserad och samtidigt något vi alla upplever på
vårt eget sätt. Ta del av många olika perspektiv på tiden och hur vi använder och
förhåller oss till den. Låt dig inspireras till
att vara här och nu i en interaktiv utställning och spännande miljö formgiven av
Eric Langert och Per Petersson. Dra i nödbromsen och stämpla in! Läs mer om
utställningen på: http://detliggeritiden.
se/ Utställningen är en vandringsutställning från Regionmuseet Kristianstad och
pågår till 29/9.

Ellen Trotzig och landskapet
I år är det 70 år
sedan Ellen Trotzig gick ur tiden.
Detta vill Österlens museum uppmärksamma
genom en utställning av de verk
som finns i Föreningen för fornminnesoch hembygdsvårds samlingar på museet.
Ellen Trotzig (1878–1949) föddes i Simrishamn, och bortsett från korta studieperioder vid Valands konstskola i Göteborg (för
Carl Wilhelmsson), Köpenhamn och Paris
kom hon att stanna i staden livet ut. Hon
levde tillbakadraget och hade bara ett par
utställningar. Med tiden har hon med sina
dunkla, monumentala landskapsbilder
alltmer framstått som en mästare inom
det som brukar kallas det nationalromantiska skymningsmåleriet. De senaste åren
har hon åter uppmärksammats och intresset för hennes konst är stort. I Rian visas
”Landskap”, ett avsnitt ur tv-produktionen

”Konsthistorier” från 2016. Den nutida
konstnären Simon Stålenhag fick möta
Ellen Trotzigs konst och reflektera över
landskapsmåleriets speciella utmaningar.
Filmen är 1 timme lång.
Utställningen pågår 2019 ut.

Särken först –
om kläder och
människor
Särken först visar kläder
från 1700-talet fram till
1970 ur Föreningens
samlingar på Österlens
Foto: Sophia Callmer
museum. Kläderna berättar egentligen alla historier samtidigt– det
handlar om kommunikation, gemenskap,
utanförskap, status och ekonomi, öden,
tradition och förnyelse. Därför blir utställningen en provkarta över mänskliga beteenden och ett sätt att berätta vår lokala
historia. Och därmed också en utställning
inte bara för den redan intresserade.

Skörda
regnvatten
”Skörda regnvatten” är
en installation i museets
trädgård skapad tillsammans med Eva
Mathiasson, Sophia
Callmer och Susanna
Widlundh. Här visas hur regnvatten kan
samlas in, lagras och användas för att
skapa hållbara trädgårdar och en bättre
miljö för oss själva och kommande generationer. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata & Park och med

Simrishamns
bibliotek
Biblioteket möjliggör. Oavsett om
du behöver skriva ut en biljett eller
låna filmen du aldrig såg på bio så
kan du alltid göra det på Simrishamns bibliotek.
Likaså möjliggör biblioteket byggandet
av det där trädäcket eller renoverandet
av den krånglande tvåtaktsmotorn
genom att erbjuda handböcker och
facklitteratur från hela landet. Biblioteket möjliggör studerande och fortbildning genom att tillhandahålla
kurslitteratur som annars behövts
köpas. Liksom oändligt med barnböcker för små och stora barn. Men
biblioteket möjliggör också steget in i
den digitala världen. Den som behöver
hjälp med sin smarta telefon, surfplatta
eller dator kan vända sig till biblioteket
för vägledning. Självklart möjliggör
biblioteket även möten – möten med
människor, kunskap och kultur. Kom
förbi och skaffa ett lånekort om du inte
redan har ett – och se vad biblioteket
kan möjliggöra för dig!
Jakob Haväng, 0414-81 93 97
jakob.havang@simrishamn.se

Sagostunder
Vill du att vi ordnar en sagostund på
svenska eller arabiska? Hör av dig till
biblioteket så hittar vi en tid som passar.

medel från Sparbanken Syd.
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Ladda ner gratis-appen Simrishamn 900 år
2023 är det 900 år sedan som Simrishamn som plats uppmärksammades
första gången i skrift. Om man får tro
Kungasagorna i Heimskringlan det vill
säga.
Sigurd Jorsalafar kom då till platsen som
han benämner Svimraros, med 300 skepp
i följe. Os betyder mynning och finns
också i andra ortnamn som t ex Västerås
(västar Aros) och Osby. Namnet Svimraros kan tolkas som ”Svimbers mynning”,
det vill säga Tommarpsåns utlopp.
Simrishamn är en av Skånes minsta städer
och har idag ca 7000 invånare. Som när
det gäller de flesta städer kan Simrishamn
visa upp perioder av uppgång och fall, av
pest och krig som minskat och plågat stadens befolkning. Här har skett ständig
inflyttning och utflyttning av personer
och grupper. Hit kom lübeckarna för att
köpa upp sill under medeltiden. Många
stannade kvar. Hit kom köpmän från hela
södra Sverige för att sätta upp sina verksamheter och flyktingar från Östersjöländerna i perioder. Härifrån flyttade de som
ville skaffa sig högre utbildningar, de som
for till Amerika, Bornholm eller Tyskland
för att skaffa sig ett bättre liv och de som
inte fann arbete under rationaliserings
tider. En stad i ständig förändring.
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Vi har plockat ut 16 platser som vi vill
berätta om och som går att besöka via
appen. Här får du veta mer om byggnader,
parker och människor, vardag och nöjen
och allt som hör en småstad som
Simrishamn till.

För skolorna på Österlens museum
På Österlens museum finns det möjlighet
att ta del av den lokala historien och
använda museets samlingar och arkiv i
skolarbetet.
Under hösten 2019 och våren 2020 pågår
ett undersökande arbete kallat ”Möjlig
heternas magasin” som i samarbete med
Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård och skolan i Simrishamns kommun ska komma fram till hur det nya
magasinet Garvaren ska kunna nyttjas av
skolan och allmänheten.

Museets pedagogiska verksamhet kan ske
på museet, i klassrummet eller ute i landskapet. Lärarfortbildningar i lokalhistoria
och olika hantverk går att beställa.
Museet har under hösten 2019 fri entré
till utställningarna och man kan fram till
den 28 september beställa gratis besök i
den interaktiva utställningen ”Det ligger i
tiden” på:
osterlens.museum@simrishamn.se eller
0414-81 96 70. Se www.detliggeritiden.se
för mer information om utställningen.

Under hösten har Österlens museum följande program att erbjuda skolan:

• Stadsvandring i Simrishamn från stenåldern till 1900-talet. Målgrupp: Alla årskurser, inkl. gymnasiet. Pris: 500 kr inkl.
klassrumsbesök av museets pedagog inför
stadsvandringen.
• Stadsvandring i Simrishamn: Vad
hände för 100 år sedan? Målgrupp: Årskurs 1–3. Pris: 500 kr inkl. klassrums
besök av museets pedagog inför
stadsvandringen.
• Vandra Jätteleden – berättelser och utevistelse. Målgrupp förskola och fritidshem. Pris: 500 kr inkl. besök av museets
pedagog inför vandringen.
• Österlens forntid – visning av föremål
samt rekonstruktioner av kläder och verktyg, PowerPoint om Österlens forntid, möjlighet att se filmen om utgrävningarna på
Stenbergska tomten i Simrishamn. Målgrupp: årskurs 2–5. Pris: 500 kr inkl.
klassrumsbesök av museets pedagog inför
stadsvandringen.

• Busstur Österlens forntid – vi tar
bussen till några av Österlens mest spännande fornlämningar från stenåldern till
vikingatiden. Målgrupp: årskurs 3–6. Pris:
1500 kr. Turens tider, längd och innehåll
diskuteras med museets pedagog. Medtag
lunch. Skolan beställer buss.

Bokning

Visningar, bussresor, workshops
bokas två veckor i förväg. Till alla
program erbjuder vi en förberedande
lektion i klassrummet samt kan ge
förslag på efterarbete. Det finns
också möjlighet att lägga till en
verkstad till flera av programmen.
Kontakta vår pedagog för vidare
information och prisuppgifter:
veronica.jeppsson@simrishamn.se,
tel: 0414-81 96 81.
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Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Höstlovet: 29/10–1/11 kl. 12–16,
lördag 2/11 kl. 10–19
Skyltsöndag: 1/12 kl. 14–18
Vecka 49, 50 och 51:
tisdag – fredag kl. 12–17, lördag kl. 10–14
Julöppet: 27/12 kl. 12–16, 28/12 kl. 10–14,
2–3/1 kl. 12–16
Stängt på julafton, nyårsafton och
alla röda dagar
Fri entré till utställningarna under 2019
Storgatan 24, Simrishamn
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@simrishamn.se

Simrishamns bibliotek
Måndag–torsdag kl. 10.30–19
Fredag kl. 10.30–17
helgfri lördag kl. 11–14
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider)
Meröppettider på biblioteket:
(som kräver speciellt meröppetlånekort)
Måndag–torsdag: kl. 8–22
Fredag–lördag: kl. 8–18
Söndag: kl. 8–22
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 93 00
biblioteket@simrishamn.se

Bokbussen
Turlistan för bokbussen hittar du på
simrishamn.se. På bokbussen kan du alltid
skaffa lånekort, låna, lämna och reservera,
skriva ut och kopiera dokument, surfa gratis
på dina egna enheter och ställa frågor om
digital teknik. Bokbussen är handikappanpassad. Vi tar gärna emot förslag på nya
hållplatser! Telefon: 0414-81 93 00 eller
e-post: bokbuss@simrishamn.se

Bénka-dí
Måndag–torsdag kl. 15–19
Fredag kl. 15–22
Verksamheten välkomnar ungdomar från årskurs 7 upp till och med 17 år. Verksamheten
är gratis och drogfri. Öppettiderna gäller ej
under jul- och sommarlov.
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65
ungdomenshus@simrishamn.se

Vi finns på
Facebook
– sök på Simrishamns kommun,
Simrishamns bibliotek,
Österlens museum och Bénka-dí.

och på Instagram
@simrishamnskommun
@simrishamns_bibliotek
@osterlens.museum
@benkadi.simrishamn
@tbosterlen (vårt nostalgikonto)

Kultur- och fritidsförvaltningen
272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
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