KULTURGUIDE
Höst 2020

Simrishamn på Österlen

Tid för läsning, reflektion och
goda samtal
Ett väldigt annorlunda och speciellt år går nu in i sin andra halvlek. Under 2020 har
ingenting varit sig likt och vi har alla ställts inför nya utmaningar. Från och med mars
var vi tvungna att ställa in nästan alla planerade arrangemang, och de evenemang
som ändå gick att genomföra fick ställas om och göras på ett annorlunda sätt, till
exempel hade vi digitala vernissager och en digital kulturarvsvandring.
Vi blickar framåt och hoppas kunna
genomföra de arrangemang vi presenterar här i kultur- och fritidsförvaltningens
höstprogram 2020. Hösten betyder
nystart och tid för läsning, reflektion och
det goda samtalet. I Kulturguide Simrishamn lyfter vi fram allt intressant som
händer på biblioteket och på Österlens
museum. Hela programmet hittar du
också på simrishamn.se, sök på
”kulturguide”.
Rutiner för hur vi ska vara försiktiga
och skydda oss själva och andra är på plats
på biblioteket och på Österlens museum
och uppdaterad information hittar du alltid på simrishamn.se och i våra sociala
mediekanaler. Många av våra arrangemang har begränsat antal platser och det
är föranmälan på flera. Vi följer noga
utvecklingen av covid-19 och följer alla
rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.
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Vi är stolta och glada över att kunna presentera ett program som har något för
alla, från bebisar till de äldsta. Här finns
både utställningar, barnteater, forskning,
böcker och spännande workshops – varför
inte passa på att lära dig luffarslöjd och att
fläta korgar av vaxat papper?
Välkommen att ta del av kulturutbudet
och välkommen till en härlig höst i Simrishamn på Österlen.
Elisabeth Wikenhed
Kulturutvecklare
Simrishamns kommun

Upplev mer med
biblioteket
Visste du att du kan strömma film
gratis via biblioteket? Att du kan
läsa och lyssna på e-böcker kostnadsfritt? Och att du har fri tillgång
till över 7000 tidningar – på 60
språk? Upptäck allt du kan göra,
skapa och uppleva på biblioteket!

Gå på kreativa workshops och skrivar
kurser, se teater med ditt barn eller lyssna
på ett panelsamtal.

Simrishamns bibliotek låter dig upptäcka
och uppleva mer genom att ge tillgång till
kunskap, litteratur och kultur.

Arbeta eller studera här, och använd
bibliotekets skrivare, scanner och trådlösa
internet.

Välkommen till biblioteket, digitalt på
hemsidan, via biblioteksbussen eller på
Järnvägsgatan 2!

Lär dig hantera den digitala tekniken
med hjälp av bibliotekarierna.
Sök, hitta och få fram det du letar efter –
vi är här för din skull.

Simrishamns bibliotek följer gällande råd och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
varför evenemang kan komma att ställas in
alternativt ske digitalt istället.

Digital vägledning via telefon

Behöver du hjälp med att använda bibliotekets digitala tjänster kan du alltid ringa och
få hjälp via telefon. Hör av dig och boka en tid för digital vägledning på 0414-81 93 00.
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Återkommande arrangemang
Tisdagar kl. 10,
Café Kagan, Stortorget 2, Simrishamn:

Tisdagar kl. 16–18,
Simrishamns bibliotek:

Kulturfika på
Café Kagan – från och
med 1 september igen

Rådrum

Vår förhoppning är att
kunna starta upp de
populära kulturfikaträffarna igen som tog
paus under våren p g a
pandemin. Vi håller
avstånd och är noga med att följa Folk
hälsomyndighetens rekommendationer.
Kulturfika på Café Kagan är en spontan
och öppen mötesplats – vi har ingen
agenda eller dagordning. Det är alltid
samma plats och samma tid - tisdagar
klockan 10 på Café Kagan på Stortorget 2
i Simrishamn. Vi startar upp kulturfikaträffarna igen på tisdag 1 september kl. 10
om inget oförutsett inträffar. Ofta är kommunens kulturutvecklare på plats tillsammans med andra kulturintresserade personer. Kulturfikan välkomnar alla. Kom
och lär känna nya vänner. Fikan betalar
var och en själv.

Behöver du hjälp i kontakt med myndigheter, har du frågor kring brev, blanketter
eller har du andra frågor om det svenska
samhället? Rådrum kan hjälpa dig. Deras
frivilligrådgivare är välutbildade, konfidentiella och flerspråkiga. Startdatum
13 oktober. Slutdatum 15 december.
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 kl. 16–18 jämna
veckor, för att hjälpa dig med din dator.
Ingen föranmälan, drop in. Två lördagar i
höst blir det extra dator-drop in kl. 11–14:
7/11 och 5/12. Startdatum 14 oktober.
Slutdatum 9 december. Ingen föranmälan,
drop-in.

Kvesahöj
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September
Lördag 5/9 kl. 10–14,
Österlens museum:

Hemslöjdens dag
Kom och fira hemslöjdens dag med oss!
En hyllning till det handgjorda och en
kreativ folkfest. Vi broderar, stickar, täljer,
virkar och slöjdar i alla dess former. Material finns på plats, men ta gärna med
något eget du håller på med. Hemslöjdens
dag är ett nationellt arrangemang. Fika
finns till försäljning. Max 20 deltagare.
Fritt inträde. För deltagande krävs för
anmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.
Lördag 12/9 kl. 10–13,
Österlens museum:

Kurs i luffarslöjd
Luffarslöjd,
eller trådslöjd, är en
enkel form
av metallslöjd där
metalltråd
böjs,
bockas, tvinnas och surras samman till
olika enkla föremål. Efter den industriella
revolutionen på 1800-talet blev ståltråd en
billig och lättillgänglig vara, något som
kringdrivande luffare snart upptäckte.
Den som hade lite sinne för proportioner,
starka nypor och ett par tänger kunde
tjäna sitt levebröd på att tillverka allt från
korgar till karottunderlägg, brödnaggar
och vispar i ståltråd. Någon verkstad
behövde man inte, den kunde man liksom

”ha i fickan”. Trådslöjden blev en konstart
som så småningom kom att kallas luffarslöjd, eftersom så många luffare blev
duktiga i den konsten. Men den är populär än idag och nu har du chansen att lära
dig grunderna för hur det går till. Pris:
300 kr, material ingår. Fika finns att köpa
till självkostnadspris. Max 12 deltagare.
För deltagande krävs föranmälan senast
10/9, vid avbokningar efter 11/9 debiteras
halva avgiften. Ange adress och personnummer när du föranmäler dig.
Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via mail.
Lördag 12/9 kl. 12,
Österlens museum:

Invigning av Skillinge
Seriefestival med Disneytecknaren Gustav
Tenggren på Österlens
museum
Skillinge Seriefestival gästar i år Österlens museum med
en utställning med
Gustav Tenggrens
bilder. Få svenskar
är så kända i USA
men okända i Sverige som tecknaren
och konstnären
Gustav Tenggren. Han föddes 1896 i Västergötland och var i unga år illustratör i
en mängd tidningar och böcker, och han
efterträdde John Bauer som tecknare i
”Tomtar och Troll”. 1920 emigrerade
Tenggren till USA och etablerade sig
snabbt som en av de främsta tecknarna
Kulturguide hösten 2020
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där, han anställdes av Walt Disney och var
huvudtecknare till de allra första tecknade filmerna: Snövit, Pinocchio, Bambi
och Fantasia. Tenggren kom aldrig tillbaka till Sverige och dog i USA 1970. Det
är alltså 100 år sedan Tenggren utvandrade till USA och 50 år sedan han dog.
Utställningen invigs av Tenggrenkännaren Lars Emanuelsson och visar bilder,
affischer och målningar från Gustav
Tenggrens långa skaparliv. Fri entré.
Max 20 deltagare. Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via mail.
Tisdag 15/9 kl. 18–20,
Österlens museum:

Berättarkväll
Österlen Berättars medlemmar i
full frihet. Kom
och dela med dig
av dina egna
berättelser eller
bara lyssna. Varierande teman och
berättare. Max 20
deltagare. Föranmälan i museibutiken eller till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas via mail. Fritt inträde.
Fika finns att köpa till självkostnadspris.
Lördag 19/9 kl. 11–13,
Österlens museum:

Vandring på Jätteleden
Följ med på en vandring längs den nyöppnade Jätteleden och genom årtusenden av
historia. Vandringen leds av museets per-
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sonal – arkeologer, fornvårdare och berättare. Österlens museum har i projektet Se
och vårda anlagt en ny vandringsled i det
forntida landskapet söder om Gröstorp.
Enligt en urgammal sägen ligger en jätte
begravd strax utanför Gröstorp, i utmarkerna till Jarlens ägor i Järrestad. Den nya
leden tillgängliggör Kvejsahöj, Stenstuan
utanför Gröstorp och Pittjestenen – en
vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern i det österlenska
landskapet. Följ med oss i jättens spår och
lyssna till berättelser om jättar av olika
slag. Upptäck och lär mer om kulturlandskapet, allemansrätten och våra fornlämningar. Vandringen är cirka 1,7 km sammanlagt. Medtag egen fikakorg. Samling
och parkering vid Svenska Foders spannmålsmottagning i Bjärsjö. Pris: 100 kr,
barn 25 kr, familjepris 200 kr. Kan betalas
kontant eller med Swish. Max 30 deltagare. För deltagande krävs föranmälan
senast 16/9, vid avbokningar efter 17/9
debiteras halva avgiften. Ange adress och
personnummer när du föranmäler dig.
Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas ut via mail.

Måndag 21/9 kl. 10,
Simrishamns bibliotek:

Digital bokcirkel
Uppstartsträff
för bibliotekets
första digitala
bokcirkel, Samtal om livet utifrån böcker vi
läser. Cirkel
ledare Ewa
Gislén, med
lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation, leder en digital bokcirkel kring
läsandets kraft. Cirkeln kommer att träffas fyra gånger under hösten och böckerna väljs löpande. Träffarna sker på den
digitala mötesplattformen Zoom. Länkar
och annan praktisk information skickas ut
till deltagarnas mejladress veckan innan
första träffen. Det enda som behövs är tillgång till en dator och lite vana att hantera
den. Begränsat antal platser. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 24/9 kl. 14,
Simrishamns bibliotek:

Digitalt bokbabbel
Vilka är de
mest spännande boksläppen i
höst? Bibliotekets personal presenterar
och tipsar om höstens nyheter i ett digitalt
bokbabbel på Facebook. Följ gärna med
hemifrån och dela med dig av dina egna

boktips i kommentarsfältet! Plattform:
www.facebook.com/biblioteketsimrishamn/. Ingen föranmälan.

Lördag 26/9 kl. 14,
Österlens museum:

De svenska romernas
historia
Erland Kaldaras från Romskt kulturcentrum i Malmö berättar om de svenska
romernas historia och om det unika romska smyckeshantverket. Passa på att se
utställningen Romska smycken och den
romska vagnen som har sista visnings
datum 30/9. Pris: 120 kr, inklusive romsk
fika. Max 20 personer. För deltagande
krävs föranmälan senast 23/9, vid avbokningar efter 24/9 debiteras halva avgiften.
Ange adress och personnummer när du
föranmäler dig. Föranmälan i musei
butiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas ut via mail.
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Oktober
Torsdag 1/10 kl. 16.30–18,
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 3/10 kl. 10–16,
Simrishamns bibliotek:

Binas Blomsteräng workshop för barn

jobbar med hållbara och i så stor mån som
möjligt återvunna naturmaterial och ser
hur den färgglada ängen växer fram i väntan på våren. Ålder 3–5 år i vuxnas sällskap kl. 10-12, och från 6 år och uppåt i
vuxnas sällskap kl. 13-16. Begränsat antal
platser! Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 3/10 kl. 10–14,
Österlens museum:

Löklördag
Eva Fristedt från
”Narciss och Tulpan”
ansvarar varje år för
museiträdgårdens
lökodlingar som
blommar så vackert
om våren. Varje höst
planteras nya lökar
och i samband med det arrangerar vi en
löklördag där Eva Fristedt tar med sig
lökar till försäljning i museets trädgård.
Passa på att köpa lökar för fin blomning
till våren och få råd kring lökplantering
och odling. Fri entré.
Lördag 3/10 kl. 11–12,
Österlens museum:

Biologisk mångfald och hållbarhet är
både kul och spännande teman för barn
att jobba med. Kom och bygg en egen
pappersblomma i jättestorlek till blomster
ängen vi tillsammans skapar på biblioteket
och lär dig mer om både hur bina samlar
nektar och vilka blommor de tycker om.
Kanske kan du bli inspirerad att plantera
några egna bi-blommor hemma i trädgården, eller låta ett ogräs eller två stå kvar
för att locka dit bin och pollinerare? Vi
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Hemma hos museet!
En audiovisuell
elektronisk
musikföreställning av och
med Ann
Rosén, Gunnel
Pettersson och Sten-Olof Hellström.
Österlens museum får besök av en mobil
scen för nyskapande musik. I en tid av restriktioner när konserter ställs in har grup-

pen kring Vardagsrummet startat en
mobil verksamhet som i projektet Hemma
hos dig! reser ut till publiken för evenemang i mindre skala. Vardagsrummet är
en scen för experimentell ljudkonst och
konstmusik med säte i Borrby på Österlen
och erbjuder smal musik till bred publik.
I en buss uppställd utanför Österlens
Museum får vi en anpassad audiovisuell
musikföreställning framförd av Ann
Rosén, Gunnel Pettersson och Sten-Olof
Hellström. Med specialbyggda instrument
ritas musiken fram på plats och i realtid.
Musikkonstnärerna inleder med att presentera verket och ge lite historisk bakgrund. Efter föreställningen kan besökarna själva pröva på att rita fram musik.
Fri entré. Försäljning av kaffe och bovetekakor. Är du nyfiken och vill veta mer?
Surfa in på: vardagsrummet.schhh.se/
Lördag 3/10 kl. 13,
Österlens museum:

Visning av utställningen
Livs-medel
Utställningen
Livs-medel ger
ett kulturhistoriskt sammanhang för örten
bovete, och tar
upp olika perspektiv kopplat
till dagens frågor om lokal livsmedelsproduktion och kultursorternas betydelse. Konstnär och boveteodlare Gunnel Pettersson
visar sin utställning Livs-medel, håller ett
kort föredrag kring bovete och delar med

sig av recept för eget experimenterande i
köket. Pris: 120 kr, inklusive kaffe och
bovetekakor. Max 20 personer. Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.

Digitala veckan på
biblioteket 5–11 oktober
Digitala veckan är en temavecka med föreläsningar och kurser om allt från hur du kommer
igång med bibliotekets digitala lösningar till
hur du blir tryggare på internet. Digitala
veckan arrangeras 5–11 oktober av Simrishamns bibliotek tillsammans med övriga
bibliotek i sydöstra Skåne. Samtliga
kurser på biblioteket är kostnadsfria.

Måndag 5/10 kl. 13–14,
Simrishamns bibliotek:

Simrishamnsförslaget
Simrishamns kommun har infört digitala
medborgarförslag. Vi går igenom hur du
lämnar ett medborgarförslag, samt vad
som krävs för att få förslaget behandlat.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Måndag 5/10 kl. 15–18,
Simrishamns bibliotek:

Programmering med
Hemkodat
Gillar du att spela
datorspel? Varför då
inte prova på att
skapa ett själv! Nu
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kan du som är mellan 12 och 17 år prova
på att koda ditt alldeles egna datorspel i
Scratch. Tillsammans med ungdomarna
från Hemkodat får du på ett kul och kreativt sätt lära dig enkel kodning och programmering ”från grunden”. Deltagarna
uppmanas att själva komma på egna saker
som ska hända i spelet, för att visa på hur
kreativt kodning kan vara. Har du ingen
egen dator går det att låna. Från 12–17 år.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se. OBS!
Beroende på graden av smittspridning i
samhället vid tiden för evenemanget så
kan evenemanget komma att ställas in
alternativt ske digitalt istället.
Tisdag 6/10 kl. 13–14,
Simrishamns bibliotek:

Det digitala biblioteket
Visste du att du kan strömma filmer gratis
via bibliotekets två strömningstjänster
Viddla och Cineasterna? Att du kan läsa
och lyssna på e-böcker via vår app Biblio?
Vi går igenom vilka digitala tjänster biblioteket erbjuder samt hur man använder
dem. Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Tisdag 6/10 kl. 17.30–19,
Simrishamns bibliotek:

Författarbesök: Ettor och
nollors hemliga liv
Under datorernas hårda skal sker det
magi, eller om man vill vara helt korrekt,
programmering. Antagligen har du redan
hört om det här med ettor och nollor och
att de på något sätt hänger ihop med programmering, men hur fungerar det egentligen? Journalisten Marie Birde och data-
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snillet Olga Stern presenterar en perfekt
mängd roliga fakta, anekdoter och spännande människoöden i sin bok Ettor och
nollors hemliga liv. Förutom programm
eringens kulturhistoria (visste du att de
första programmerarna var kvinnor?)
innehåller boken en gedigen genomgång
av programmeringens principer, begrepp
och modeord, algoritmer, datasäkerhet
och inte minst datahumor. Kom och
lyssna på författarna så uppgraderar du
inte bara din allmänbildning utan får
också förutsättningar för att börja programmera rent praktiskt (om du vill alltså,
det räcker faktiskt gott och väl att bara förstå hur allting hänger ihop). Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se. OBS! Beroende på graden av smittspridning i samhället vid tiden för evenemanget så kan
evenemanget komma att ställas in
alternativt ske digitalt istället.
Onsdag 7/10 kl. 14–15.30,
Simrishamns bibliotek:

Lär dig Microsoft 365 &
Windows 10
En repetition och fortsättning på tidigare
föreläsningar om Office 365 och Windows
10. Föreläsningen vänder sig till alla –

nybörjare som kunnig. Tag med dig din
dator och lär dig hantera dina projekt.
Allt leds av datorkunnige Mikael Therén.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Onsdag 7/10 kl. 16–17,
Simrishamns bibliotek:

Legimus och talböcker
Har du eller
ditt barn en
läsnedsättning eller
någon form
av läshinder
som gör det svårt att läsa tryckt text? Då
har du rätt att låna böcker på det digitala
biblioteket Legimus.se. Med appen Legimus kan du lyssna på inlästa böcker i din
telefon eller på din surfplatta. Kom på
drop-in och bli registrerad användare (du
behöver inte ha något läkarintyg för att få
tillgång till tjänsten). Inloggningsuppgifter får du här på biblioteket och vi hjälper
dig att komma igång. Personer under
18 år behöver ha med sig målsman. Testa
gärna att ladda ner appen Legimus inför
registreringen. Kontakta biblioteket om
du har frågor. Ingen föranmälan,
drop-in.
Torsdag 8/10 kl. 10.30–12,
Simrishamns bibliotek:

Digitala funktioner
Tekniken är fantastisk när den bemästras!
Vilka funktioner finns egentligen, hur
används de och hur kommer de till nytta i
vardagen? Vad är en ”app”, när används
ett BankID, hur fungerar Swish och Kivra?
I samarbete med UtbildningsForum Skåne

AB erbjuds på biblioteket kostnadsfria
kurser och föreläsningar i digitala funktioner och i teknikanvändning. Kurserna
innehåller information, praktiska
övningar och visar på olika användningsområden. Både nytta och nöje! Kursen är
ett samarbete mellan UtbildningsForum
Skåne AB och Simrishamns bibliotek. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 8/10 kl. 13.30–15,
Simrishamns bibliotek:

Trygg med tekniken

Tilliten till tekniken är en förutsättning
för att den ska användas, något som
dagens digitala samhälle förväntar av oss.
I denna kurs fokuserar vi på hur du bör
agera för att känna dig trygg! Vi sätter viktiga begrepp i sammanhang, förklarar
innebörd och funktion, går igenom säkerhetsaspekter och mycket mer. Du får råd
om åtgärder som kan vidtas i förebyggande
syfte och även hjälp på plats. Kursen är ett
samarbete mellan UtbildningsForum
Skåne AB och Simrishamns bibliotek.
Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
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Torsdag 8/10 kl. 16–17,
Simrishamns bibliotek:

Allt om fjärrlån
Till hösten gäller nya regler för fjärrlån.
Är du nyfiken på hur fjärrlåneförfrågningar fungerar och hur fjärrlånebeställningar går till? Vi går igenom vad som går
och vad som inte går att beställa. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.

föranmäler dig. Föranmälan i museibutiken eller till: osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas
via mail.

Fredag 9/10 13–15,
Simrishamns bibliotek:

Excel – grundkurs
Datorkunnige Mikael Therén föreläser
om Excel. Tag med dig din dator och lär
dig hantera programmet. Föreläsningen
vänder sig till alla – nybörjare som kunnig.
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 10/10 kl. 10–13,
Österlens museum:

Fläta korgar
Vi lär oss att
fläta korgar av
vaxat papper
under ledning
av Rose-Marie
Ericsson. För
vuxna. Pris:
300 kr, inklusive basmaterial. Mer material finns att
köpa för den som önskar. Fika finns att
köpa till självkostnadspris. Max 12 deltagare. Föranmälan senast 7/10, vid avbokningar efter 8/10 debiteras halva avgiften.
Ange adress och personnummer när du
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Lördag 10/10 kl. 13–15,
Simrishamns bibliotek:

Skrivardag
Har du författardrömmar? Vill du komma
igång med skrivandet eller kanske skriva
en bok? Förra höstens succé är tillbaka.
Välkommen till en ny fullspäckad dag på
Simrishamns bibliotek där du får tips,
verktyg och inspiration. Det blir panelsamtal och skrivövningar, fika och massor
av skrivarprat. Till våren kommer biblioteket även att anordna uppföljningskurser,
tillsammans med Skrivardagens arrangörer. Arrangörer och medverkande: Kerstin
Önnebo (Skrivarpodden) och Sofie Berthet (författare, skrivpedagog). Ingen föranmälan. OBS! Beroende på graden av
smittspridning i samhället vid tiden för
evenemanget så kan evenemanget komma
att ställas in alternativt ske digitalt istället.

Måndag–fredag 12–16/10 från kl. 10.30,
Simrishamns bibliotek:

Tema: Havet
Hela vecka 42 kommer biblioteket, tillsammans med Marint Centrum och Simrishamns
kommun, under bibliotekets öppettider ha
informationsbodar, utställningar och föreläsningar kring havsfrågor i stort och Östersjön
i synnerhet.

Torsdag 15/10 kl. 9 och kl. 10,
Kulturkullerbyttan på Simrishamns
bibliotek:

Den sjungande bänken
med Per Dunsö och
Anna Lahmer

Måndag 12/10 kl. 17,
Simrishamns bibliotek:

Panelsamtal: Hur mår
Östersjön?
Vilka är egentligen
de största utmaningarna för ett välmående Östersjön? Vad
görs och vad bör
göras för att förbättra havsmiljön?
Biblioteket har, tillsammans med Marint centrum, bjudit
in en rad framstående forskare och marina experter för att
diskutera det rådande läget i Östersjön.
Panelen får klura på
hur vi i framtiden kan få ett mer hållbart
fiske, minska övergödningen, begränsa
utsläppen av farliga ämnen och skydda de
marina ekosystemen. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se. OBS! Beroende på graden
av smittspridning i samhället vid tiden för
evenemanget så kan evenemanget komma
att ställas in alternativt ske digitalt istället.

Visst kan man längta bort ibland till de
stora äventyren, någonstans på andra
sidan horisonten. Men man behöver inte
alltid resa så långt. Om man ser sig noga
omkring och lyssnar uppmärksamt kan
det räcka att sätta sig en stund och fundera på bänken där borta under trädet.
Med fantasins hjälp och lite tålamod händer det: från molnen kommer sångerna
singlande och landar framför våra fötter!
Välkomna stora och små till en sångstund
där ”bitarna passar så bra ihop och blir till
ett sjungande pussel”. Speltid: 40 minuter.
Ålder: Barn 3–6 år. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
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med sax, broderitråd, broderinålar om du
har det hemma. Det kommer också att finnas material på plats. Workshopen ges i
samband med den sista visningsdagen för
utställningen ”Mottainai – En utställning
om återbruk” och leds av textilkonstnär
Takao Momiyama. Den är anpassad både
för nybörjare och för dig som vill lära mer
om sashiko. Pris: 500 kr. Fika finns att
köpa till självkostnadspris. Max 15 deltagare. För deltagande krävs föranmälan
senast 14/10, vid avbokningar efter 15/10
debiteras halva avgiften. Ange adress och
personnummer när du föranmäler dig.
Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.
FULLBOKAT
Lördag 17/10 kl. 9–14,
Österlens museum:

Torsdag 22/10 kl. 17.30,
Simrishamns bibliotek:

Lappa och laga
med sashiko – fullbokat

Författarbesök:
Sara Lövestam och grejen
med språket

Sashiko är en traditionell japansk lagningsteknik som bygger på förstygn. Den
tidiga användningen av tekniken utvecklades för att förstärka och laga brukstextilier i en tid när ingenting fick gå till spillo.
Med tiden har sashiko utvecklats i friare
former och även blivit en stark estetisk
uttrycksform. I denna workshop introduceras deltagarna till sömnadstekniken
sashiko med dess historik, material, teknik och mönstertradition. Deltagarna får
prova hur man kan laga sina kläder och
vardagstextilier och att göra fria kompositioner med sashiko. Det blir också
övningar med provexempel i mindre tyg.
Ta gärna med dig något vardagsplagg att
laga och bitar av bomullstyg. Ta också

Välkommen på
en författarkväll med
grammatikmästaren Sara
Lövestam. Sara
arbetar med
språket på
flera plan; som
skönlitterär
författare, som
språkvetare
och expert i TV4 och i flera tidningar,
samt som tidigare verksam lärare i svenska
för invandrare. Med böckerna Grejen
med verb (2014), Grejen med substantiv
(2017) och Grejen med ordföljd (2018)
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har hon satt svensk grammatik i centrum
på ett sätt vi aldrig sett förut. I denna föreläsning blandar Lövenstam fakta och
kuriosa om svenska språket med underhållande reflektioner kring grammatiken
– det fantastiska systemet som håller ihop
allt. Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
OBS! Beroende på graden av smittspridning i samhället vid tiden för evenemanget så kan evenemanget komma att
ställas in alternativt ske digitalt istället.

vill biblioteket ge era barn en chans att få
prova på att läsa högt för en hund! Ålder:
8–13 år. Begränsat antal platser! Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se. Till träffen
tar du med dig en bok, eller lånar en här
på biblioteket. Kom i god tid, särskilt om
du vill ha hjälp att hitta en bok att läsa ur.

Höstlov 24/10–1/11 2020
Lördag 24/10 kl. 10–14,
Simrishamns bibliotek:

Läs för hunden Helle!

Genom att läsa högt tränar barnen sin läsning och att få läsa för en hund är ofta
både roligare och mera kravlöst. En hund
dömer inte om man läser långsamt eller
råkar läsa fel, den tycker bara att det är
mysigt att få vara nära och lyssna. När
man klappar och umgås med hunden frisätts hormoner i hjärnan som får både oss
och hunden att må bra och vi känner oss
lugna. Det blir då lättare att koncentrera
sig på att läsa. I samarbete med pedagogen
Maria Månsson och hennes hund Helle

Lördag 24/10 kl. 14,
Österlens museum:

Då kom bohusfiskarna
till Simrishamn
Under andra världskriget drabbades fiskarna på Västkusten hårt. Kriget nuddade
den svenska västkustens skärgård och
svenska fiskare hamnade ofta mitt i kriget,
ibland var de offer men de kunde också
vara en hjälpande hand. I filmen berättar
några Donsöfiskare vad de minns från
den tiden. Många av Bohusfiskarna tog
under 1940-talets första år sin tillflykt till
ostkusten och Simrishamn istället. Här
var läget lugnare. En del av dem stannade
också kvar och bildade familj här. Detta
får också ta plats i filmen som är producerad av Christer Karlsson med bidrag från
Donsöstiftelsen. Christer finns på plats
och berättar om och visar filmen ”Donsö en del av andra världskriget”. I samarrangemang med Föreningen för fornminnesoch hembygdsvård i sydöstra Skåne. Pris:
100 kr. Eftermiddagskaffe finns till försäljning. Max 30 personer. Föranmälan
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senast 22/10 i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas ut via mail.
Onsdag 28/10 kl. 12–13.30 och
kl. 14–15.30, Österlens museum:

Spinn med spinnkrok och
skapa med ulltråd

Onsdag 28/10 kl. 13–16,
Simrishamns bibliotek:

Robotprogrammering och
experimentverkstad
Experimentverkstad är ett tillfälle för dig
som är intresserad av teknik och naturvetenskap att experimentera och testa robotar under ledning av Rikard Persson. I
verkstaden kan du även testa färgglada
och roliga experiment inom ämnena
fysik, kemi och biologi. Rikard Persson är
till vardags lärare och har med sig både
experimentmateriel och robotar. Ingen
föranmälan.

Att spinna med spinnkrok är en gammal
metod för att få tråd till att väva tyg med.
Vi lär oss spinna med spinnkrok och skapar olika saker med tråden vi spunnit.
Alla är välkomna! Barn under
9 år i vuxens sällskap. Max 15 personer
per grupp. Pris: 50 kr, inklusive material.
Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.
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Torsdag 29/10 kl. 12–13.30 och
14–15.30, Österlens museum:

Karva en betlykta
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. Max 15

personer per grupp. Pris: 50 kr, inklusive
material. Föranmälan senast i museibutiken eller till: osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas
via mail.
Lördag 31/10 kl.14 och kl. 15,
Österlens museum:

Invigning av utställningen
Den siste ålafiskaren
28 bilder ur
Charlotte
Kronlunds
uppskattade
bok om Eve Ask
och ålfisket
visas på museet
efter för
anmälan.
Under två års
tid har fotografen följt det uråldriga och slitsamma arbetet med ålfisket på Spraggehusen. Kl. 16:
Berättelser i ålamörkret med Maria Heijbel
och Lena Alebo. Fritt inträde. Eftermiddagskaffe med äppelkaka till försäljning.
Max 20 personer/invigning och på berättelserna. Föranmälan senast i museibutiken eller till: osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas via
mail. I samarrangemang med Föreningen
för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.

Läs mer på sid 28 om
aktuella utställningar
på Österlens museum
Fri entré till alla museets
utställningar under 2020
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November
Torsdag 5/11 kl. 9 och kl. 10, Kultur
kullerbyttan på Simrishamns bibliotek:

Moster Gitarrs Godbitar
med Gitte Pålsson

Kaféet hålls av den ideella föreningen
Sticka Sverige. Drop-in för alla åldrar och
alla nivåer.
Tisdag 10/11 kl. 17–20,
Simrishamns bibliotek:

Shared Reading

Kliv in i Moster Gitarrs
varma famn
och dela en
skön sång
stund tillsammans. Med sig
har hon sin
gitarr, dragspel, djembetrumma,
andra spännande instrument och inte
minst sin
egen stora sångskatt! För att alla barn ska
förstå används gosedjur, tecken, bilder
och stora sångböcker som underlättar
språkförståelsen. Ålder: Barn 1–6 år, samt
barn med särskilda behov och barn på
särskola. Speltid: Cirka 40 minuter.
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns bibliotek. För
anmälan till biblioteket: 0414-81 90 00
eller biblioteket@simrishamn.se.

Vi läser tillsammans! En
läsecirkel/högläsning
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! Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Torsdag 5/11 kl. 16.30–18,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund och babykul!

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.
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Onsdag 11/11 kl 18–20,
Österlens museum:

Berättarkväll
Medlemmar i Österlen Berättar i full frihet. Kom och dela med dig av dina egna
berättelser eller bara lyssna. Varierande
teman och berättare. Fritt inträde. Fika
finns att köpa till självkostnadspris. Max
20 deltagare. Föranmälan i museibutiken
eller till: osterlens.museum@simrishamn.
se. Bokningsbekräftelse skickas via mail.
Torsdag 12/11 kl. 9.30–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Visste du att
sagostunder inte
bara är underhållande utan
också kunskapsförmedlande, språkutvecklande, koncen-

trationstränande och empatigrundande?
Så kom till biblioteket och lyssna på en
saga tillsammans med andra barn, bebisar
och vuxna. I mån av tid erbjuds bl.a. boktips och filmvisning. Alla bebisar, syskon
och närstående vuxna är välkomna! Från
6 månader. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.

eller biblioteket@simrishamn.se. OBS!
Beroende på graden av smittspridning i
samhället vid tiden för evenemanget så
kan evenemanget komma att ställas in
alternativt ske digitalt istället.
Lördag 14/11 kl. 12–15,
Museimagasinet Garvaren:

Arkivens dag: Svart
på vitt
• Kl.12: Titta in i vårt nya arkiv med
antikvarie Ulrika Wallebom och
arkivassistent Annette Glimberg.
• Kl. 13: Föredrag av Magnus Lindskog
"Släktforskning. Svart på vitt - men
ändå i färg".

Torsdag 12/11 kl. 17.30,
Simrishamns bibliotek:

• Magnus Lindskog är ordförande i
Österlens släktforskar- och folklivsförening och känd av många för sina
djupdykningar i arkiven.

Författarbesök:
Karin Smirnoff

• Kl. 14: Föredrag av Martin Eriksson
”Exkludering, assimilering eller
utrotning?

Möt den hyllade författaren och tidigare
österlenbon, Karin Smirnoff. Här i samtal
med författaren Monika Olin Wikman.
Karin Smirnoff är bosatt i Piteå och jobbade som journalist innan hon tröttnade
och köpte en träfabrik. Efter några år
längtade hon tillbaka till skrivandet och
sökte till Lunds universitets författarskola
med det som skulle komma att bli hennes
debut: Jag for ner till bror. Den fick ett
jublande mottagande och nominerades
till Augustpriset 2018 i den skönlitterära
klassen. Bok två, Vi for upp med mor,
utkom våren 2019. Nu är hon aktuell med
den dramatiska och avslutande delen "Sen
for jag hem" som fullbordar trilogin. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00

Martin Ericsson är forskare
och docent vid historiska
institutionen, och disputerade våren 2015 på avhandlingen "Exkludering, assimilering eller utrotning?
'Tattarfrågan' i svensk politik 1880–1955".
Den handlar om den politik som svenska
myndigheter bedrev mot de personer som
nedsättande pekades ut som "tattare"
under 1800- och 1900-talet, däribland
många människor i det svenska resandefolket. Max 20 personer/föredrag.
Fritt inträde. Fika finns till försäljning.
Föranmälan i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas via mail.
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Lördag 14/11 kl. 14, Kulturkullerbyttan
på Kulturhuset Valfisken:

Onsdag 18/11 kl. 17–19,
Simrishamns bibliotek:

Vilda Bebin & Mamman
med Dockteatern Tittut

Författarbesök:
Lina Wolff om EU

(efter böcker av Barbro Lindgren & Eva Eriksson)

Augustprisvinnaren Lina
Wolff kommer
till Simrishamns
bibliotek för att
diskutera vad
det innebär att
vara europé och
vikten av att
kunna språk i
dagens samhälle. Hur mår
egentligen det europeiska projektet, EU,
och vilka möjligheter är EU med och skapar? Finns det en gemensam europeisk
identitet och kan man i så fall vara både
svensk och europé? Lina berättar också
om kulturella skillnader och likheter mellan Sydeuropa och Skåne, något som
inspirerat ett författarskap som sträcker
sig över de europeiska gränserna. Lina
Wolff bor i Hörby och har tidigare varit
bosatt i Italien och Spanien där hon jobbat som tolk och handelsagent. Hon debuterade 2009 med novellsamlingen Många
människor dör som du. Romanen Bret
Easton Ellis och de andra hundarna
(2012) fick bl.a. Tidningen Vi:s litteraturpris och rönte framgångar i engelsk översättning. Hennes tredje bok, De polyglotta
älskarna (2016) hyllades av en enig kritikerkår och belönades med bl.a. Svenska
Dagbladets litteraturpris och Augustpriset
för bästa skönlitterära bok. 2019 gavs hennes senaste bok ut, Köttets tid. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller

Hejdlösa upptåg
varvas med vilopunkter av både
poetisk och dramatisk skönhet i
ett för alla åldrar uppiggande relationsdrama mellan
barn och vuxen. Precis som i de uppskattade böckerna är bebin busig, orädd och
nyfiken så att det ibland går överstyr.
Oftast vild - emellanåt lite mild. Ålder:
Barn 2–6 år. Speltid: cirka 35 minuter.
Arrangör: Simrishamns Riksteaterförening, www.simteater.se i samarbete med
Kulturkullerbyttan i Simrishamns kommun. Biljetter: 50 kr (Scenpass Sverige
gäller för alla dessa arrangemang). Köp
via www.simteater.se eller vid entrén 1
timme innan föreställningen.
Måndag-torsdag 16–19/11 från kl. 10.30,
Simrishamns bibliotek:

Tema: Europa
Hela vecka 47 kommer
Europa Direkt Sydskåne,
LEADER Sydöstra Skåne
och ungdomsprojektet La
Source till Simrishamns bibliotek! Under våra
ordinarie öppettider finns de på plats för att
prata med dig om EU och landsbygdsutveckling. Du kan även lära känna de utvecklingsprojekt som just nu pågår i sydöstra Skåne
samt ta reda på hur du mellan 13 och 25 år
kan söka pengar till ett eget projekt! Ingen föranmälan, drop in.
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biblioteket@simrishamn.se. OBS! Beroende på graden av smittspridning i samhället vid tiden för evenemanget så kan
evenemanget komma att ställas in alternativt ske digitalt istället.
Fredag 20/11 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Klangsagor
Populära
”Klangsagor”
med pedagogen Lenamo
Pedersen är
tillbaka. En
klangsaga
innebär att sagan kompletteras av klangerna från ett skålliknande instrument.
Skålarnas klang kryddar berättelsen med
eftertanke och inlevelse och skapar ett
lugn som gör att barnen känner ro av de
mjuka toner och vibrationer som skålarna
ger. Från 6 månader till 5 år. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 21/11 kl. 10–16,
Simrishamns bibliotek:

Kreativt skrivande
för vuxna
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: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.

Lördag 21/11 kl. 12 och kl. 13,
Österlens museum:

Invigning av utställningen
”Öppna dörrar”
Museet har gjort en
genomgång av alla
de historiska dörrar
som har samlats in
till Föreningen för
fornminnes- och
hembygdsvård
under årens lopp.
Här visas dekorerade Simrishamnsdörrar, dörrar från
byar och fiskelägen på Österlen, Varmbadhusets gamla dörr och allmogemålade
dörrar. Antikvarie Ulrika Wallebom
berättar om samlingen av dörrar.
I samarbete med Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.
Max 20 personer per grupp. Föranmälan
senast 18/11 i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.
Onsdag 25/11 kl. 18,
Simrishamns bibliotek:

Cajsa S. Lund – Katta
snurra, vasspipa och
skogsdjävul
Kattasnurra, vasspipa
och skogsdjävul – det
är några av de spännande musikinstrument och ljudverktyg
som förr var vanliga i
Sverige men som i vårt moderna samhälle
håller på att falla i glömska. Cajsa S. Lund
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kommer till biblioteket för att berätta om
och spela på dessa instrument. Hon är
musikarkeolog vid Linnéuniversitetet och
räknas som en av pionjärerna inom nordisk musikarkeologi. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se OBS! Beroende på graden
av smittspridning i samhället vid tiden för
evenemanget så kan evenemanget komma
att ställas in alternativt ske digitalt istället.
Torsdag 26/11 kl. 9.30–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund och babykul!

Visste du att sagostunder inte bara är
underhållande utan också kunskapsförmedlande, språkutvecklande, koncentrationstränande och empatigrundande? Så
kom till biblioteket och lyssna på en saga
tillsammans med andra barn, bebisar och
vuxna. I mån av tid och resurser erbjuds
bl.a. boktips och filmvisning. Kom till
bibblan och träffas! Alla bebisar, syskon
och närstående vuxna är välkomna! Från
6 månader. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
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Fredag 27/11 kl. 15–17,
Simrishamns bibliotek:

På spåret Österlen
Häng med
på höstens
stora
fråge
tävling! Vi
har rest
runt och
filmat längst landsvägarna och byarna
runt om på Österlen, och ni skall gissa
slutdestinationerna! Dessutom blir det
många musik- och litteraturfrågor kopplat
till de olika orterna. Ett fint förstapris
utlovas till vinnarna, utöver titeln som
österlenmästare. Deltagarna tävlar i lag
om 2–3 lagmedlemmar. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se. OBS! Beroende på
graden av smittspridning i samhället vid
tiden för evenemanget så kan evenemanget komma att ställas in alternativt
ske digitalt istället.
Söndag 29/11 kl. 15–18,
Österlens museum:

Skyltsöndag
Museets utställningar är öppna under julskyltningen. Visning av utställningen
”Öppna dörrar” – österlenska dörrar ur
samlingarna kl. 15 och 17. Fri entré. Vi
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller antal personer i butiken
och museet samtidigt. Max 20 personer
per visning kl. 15 och 17. Föranmälan till
visningarna i museibutiken eller till:
osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.

Skyltsöndag 29/11 kl. 15–18,
Österlens museum.
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December
Tisdag 1/12 kl. 17,
Simrishamns bibliotek:

Bokbabbel
Bibliotekets personal presenterar personliga favoriter. Gammalt och nytt. Deckare
och 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.

förande i Biblioteksrådet, Sveriges författarförbund), Olof Sundin (forskare vid
Lunds universitet) och Karin Linder
(Generalsekreterare för Svensk biblioteksförening). Tillsammans får de klura på så
lätta frågor som; finns det en tydligt utstakad strategi för hur folkbiblioteket skall
utvecklas och hur står folkbiblioteken rustade för att anta det moderna samhällets
utmaningar, med ökad digitaliseringen
och stora skillnader i livsvillkor för olika
grupper? Och hur sållar vi bland de olika
prioriteringarna och förväntningar som
finns på folkbiblioteket, vilka är de viktigaste områdena för folkbiblioteket att
fokusera på för att fortsätta vara relevant
för lokalsamhället? Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@
simrishamn.se. OBS! Beroende på graden
av smittspridning i samhället vid tiden för
evenemanget så kan evenemanget komma
att ställas in alternativt ske digitalt istället.

Onsdag 2/12 kl. 17,
Simrishamns bibliotek:

Torsdag 3/12 kl. 10,
Kulturkullerbyttan på Simrishamns
bibliotek:

Panelsamtal om
folkbiblioteket

Hugo – elak, blodtörstig
och jättefarlig!

Hur kommer det egentligen att vara här
på biblioteket i framtiden? I somras fyllde
Simrishamns huvudbibliotek 30 år i Valfisken. Någonting vi tänkte fira med pompa
och ståt, men så kom ett virus emellan. Nu
slår vi istället på stort och bjuder in till ett
panelsamtal om allas vårt kära folkbibliotek. Maria Tsakiris, enhetschef kultur och
samhälle på Region Skånes kulturförvaltning, modererar samtalet med en panel
bl.a. bestående av Gunilla Herdenberg
(tidigare chef för Kungliga biblioteket och
riksbibliotekarie), Madeleine Hjort (ord-

Boulevardteatern kommer
med sin rosade
föreställning
om krokodilen
Hugo som
kommer till
skogen men som möts av misstänksamhet
och rädsla bland alla djuren som lever och
bor i skogen. Ska han lyckas få några vänner? Ålder: Barn 3–8 år. Föranmälan till
biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
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Torsdag 3/12 kl. 16.30–18,
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.
Fredag 4/12 kl. 10.30–12,
Simrishamns bibliotek:

Teknik-drop-in
Vill du ha vägledning till den digitala tekniken? Ta med din 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. (Teknik-drop-in ges även på bokbussen. Tid
och plats annonseras på bussen under
hösten.) Ingen föranmälan.

om pysslingarna! Kring julen är det
mycket att stå i och allt måste göras på ett
visst sätt. Både goda och onda krafter är i
farten i juletid. Och kom för allt i världen
inte för tidigt till julottan, för då... Lena
Alebo och Maria Heijbel berättar om folktro kring julen och en och annan julsaga.
För vuxna och barn över 7 år. Pris: vuxen
75 kr, barn upp till 12 år 35 kr. Julkaffe
och kakor för 50 kr finns till försäljning.
Max 20 personer. Föranmälan i museibutiken eller till: osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas via
mail.
Söndag 6 /12 kl. 14,
kulturkullerbyttan på Kulturhuset
Valfisken:

Drakungar med Teater 23

Lördag 5/12 kl. 13–14,
Österlens museum:

Julsagor och folktro
kring julen

En goenisse är bra att ha på gården, om
han sköter sig vill säga. Det gäller att
behandla goenissen väl. För att inte tala

Hemma i drakgrottan vankas det återigen
bråk och osämja. De två drakbarnen har
ännu en gång råkat i luven på varandra.
Att det ska vara så svårt att komma överens, trots att drakmamman gång på gång
har sagt åt sina ungar att försöka vara
snälla mot varandra. Efter föreställningen
bjuds publiken in till att ihop med skådespelarna få upptäcka och leka i drakgrottan. Ålder: Barn 3–5 år. Speltid: cirka 45
minuter inklusive efterföljande lekpass.
Arrangör: Simrishamns RiksteaterförenKulturguide hösten 2020
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ing (www.simteater.se) i samarbete med
Kulturkullerbyttan i Simrishamns Kommun. Biljetter: 50 kr (Scenpass Sverige
gäller för alla dessa arrangemang). Köp
biljetter via www.simteater.se eller vid
entrén 1 timme innan föreställningen.
Tisdag 8/12 kl. 17–20,
Simrishamns bibliotek:

Shared Reading
Vi läser tillsammans! En läsecirkel/högläsning
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! Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Fredag 11/12 kl. 10–11,
Simrishamns bibliotek:

Klangsagor
Populära
”Klangsagor”
med pedagogen Lenamo
Pedersen är
tillbaka. En
klangsaga
innebär att sagan kompletteras av klangerna från ett skålliknande instrument.
Skålarnas klang kryddar berättelsen med
eftertanke och inlevelse och skapar ett
lugn som gör att barnen känner ro av de
mjuka toner och vibrationer som skålarna
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ger. Från 6 månader till 5 år. Föranmälan
till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 12/12 kl. 11–13,
Österlens museum:

Julpyssel i Skrabban
Kom och gör dina
egna traditionella
juldekorationer,
smällkarameller, kristyränglar och hjärtkorgar mm. Max 15
deltagare. Pris: 50
kr/person, familjepris 100 kr, inklusive
material. Föranmälan i museibutiken eller
till: osterlens.museum@simrishamn.se.
Bokningsbekräftelse skickas via mail.
Tisdag 15/12 kl. 13–16,
Simrishamns bibliotek:

Gör dina egna julkort!
Kom till bibblan och pyssla
ihop fina julkort tillsammans! Vem vet,
kanske en och
annan julig saga smyger sig in bland bokhyllorna. Alla åldrar är välkomna och biblioteket tillhandahåller materiel. Ingen
föranmälan.
Onsdag 16/12 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 bju-

den på fika. Högläsningen varar i cirka
30 minuter. Föranmälan till biblioteket:
0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 17/12 kl. 9.30–10.30,
Simrishamns bibliotek:

Sagostund och
babyjulkul!
Visste du att
sagostunder inte
bara är underhållande utan också
kunskapsförmedlande, språkutvecklande, koncentrationstränande och empatigrundande? Så kom
till biblioteket och lyssna på en julig saga
tillsammans med andra barn, bebisar och
vuxna. Alla bebisar, syskon och närstående vuxna är välkomna! Från 6 månader.
Föranmälan till biblioteket: 041481 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Måndag 21/12 kl. 15–16,
Simrishamns bibliotek:

Julsaga för barn
Vi bjuder alla barn
och närstående
vuxna på en julig
högläsning här på
bibblan. Kom och
lyssna, dofta och
smaka på julen tillsammans. Kan man
lyssna på julen? Låter den på ett speciellt
sätt? Vem är julen, är den någon, eller är
den påhittad? Kom så pratar vi, funderar
och lyssnar på julen tillsammans. Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
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Aktuella utställningar på Österlens museum
Det är fri entré till alla museets utställningar under 2020

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 med flera program arrangeras.

hände och familjen behövde pengar var
det enkelt att lösgöra en del i ett smycke
för att sälja eller pantsätta. Många av dessa
romska föremål har idag sålts eller smälts
ner. Utställningen Romska smycken berättar om en del av romsk och svensk kulturhistoria som håller på att gå förlorad. Till
utställningen hör också en romsk vagn,
som är placerad ute i museets trädgård. I
vagnen bodde en romsk familj på sju personer så sent som in på 1950-talet. Det är
tillåtet att gå in i vagnen och se hur familjen levde. Kontakta personalen i museibutiken så hjälper de till. Utställningen är en
vandringsutställning som producerats av
Romska Kulturcentret i Malmö tillsammans med Regionmuseet Kristianstad.
Den berättar om svenskromsk smyckestradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt
och materiellt perspektiv. Bilder, berättelser och äkta guld. Utställningen pågår till
30/9.

Romska smycken

Livs-medel

Guld och
smycken har
alltid haft en
speciell betydelse för
romer. Förr
bar romska
kvinnor familjens kapital i
form av
smycken. De
var familjens livförsäkring, såväl som
något att dekorera sig med. Om någonting

Konstnären Gunnel Pettersson har ett
intresse för samhällskritik och undersökande processer. Hon har drivit projektet

Skrabban – aktiva och
interaktiva rum
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Bovete på Österlen, under projektparaplyet Odlingen, ett landsbygdsutvecklingsprojekt som använder konstnärliga metoder. Utställningen Livs-medel ger ett kulturhistoriskt sammanhang för örten
bovete, och tar upp olika perspektiv kopplat till dagens frågor om lokal livsmedelsproduktion och kultursorternas betydelse.
Hur vi vill leva? Platsens betydelse kopplat
till det globala perspektivet från samhällsengagemang till recept och berättelser. I
utställningen visas foto, video och olika
aktiviteter kopplat till kulturlandskapet
och odling. Utställningen pågår till 17/10.

Mottainai – En utställning
om återbruk
Konstnären
Takao Momiyama
växte upp i en
japansk bondekultur innan konsumtionssamhället tog vid. Här
fanns en levande
kunskapsöverföring som byggde
på att ta till vara
på små resurser.
Mottainai är ett japanskt uttryck som
betyder ungefär: slösa inte. Begreppet ger
namn åt en filosofi av sparsamhet. På
senare år har ordet fått internationell uppmärksamhet och används av miljökämpar
i olika länder. Utställningen handlar om
omsorg och om att lappa och laga med
hjälp av den japanska sömnadstekniken
sashiko, en traditionell lagningsteknik
som bygger på förstygn. Reparerade vardagsplagg och kompositioner visas. Det

handlar också om att föra vidare en kunskap om att ta hand om saker. Att ta hand
om tar tid. Långsamma stygn; det är inte
slit och släng utan istället slit och laga i
lager efter lager. Utställningen pågår till
17/10.

Skillinge Seriefestival på
Österlens museum
Skillinge Seriefestival gästar i år Österlens
museum med en utställning med Gustav
Tenggrens bilder. Få svenskar är så kända i
USA men okända i Sverige som tecknaren
och konstnären Gustav Tenggren. Han
föddes 1896 i Västergötland och var i
unga år illustratör i en mängd tidningar
och böcker, och han efterträdde John
Bauer som tecknare i ”Tomtar och Troll”.
1920 emigrerade Tenggren till USA och
etablerade sig snabbt som en av de främsta
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tecknarna där, han anställdes av Walt Disney och var huvudtecknare till de allra
första tecknade filmerna: Snövit, Pinocchio, Bambi och Fantasia. Tenggren kom
aldrig tillbaka till Sverige och dog i USA
1970. I utställningen visas bilder, affischer och målningar från Gustav
Tenggrens långa skaparliv. Utställningen
invigs 12/9 och pågår till 10/10.

Den siste ålafiskaren?
28 bilder ur
Charlotte
Kronlunds
uppskattade
bok om Eve
Ask och ålfisket visas på
museet. Under
två års tid har
fotografen följt
det uråldriga
och slitsamma arbetet med ålfisket på
Spraggehusen. I samarrangemang med
Föreningen för fornminnes-och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Utställningen
invigs 31/10 och pågår till 10/1 2021.

Öppna dörrar
Museet har gjort en
genomgång av alla
de historiska dörrar
som har samlats in
till Föreningen för
fornminnes- och
hembygdsvård i sydöstra Skåne under
årens lopp. Här visas
dekorerade simris-
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hamnsdörrar, dörrar från byar och fiskelägen på Österlen, Varmbadhusets
gamla dörr och allmogemålade dörrar.
Utställningen invigs 21/11 och pågår till
18/9 2021.

Särken först – om kläder
och människor
Särken först
visar kläder
från 1700talet fram till
1970 ur Föreningens
samlingar på
Österlens
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. 2021
är sista året Särken först visas.

Skulpturen Cimbris av Ulla Viotti
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Österlens museum

Biblioteksbussen

Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Höstlovet: 28–30/10 kl 12–16,
31/10 kl 14–18
Skyltsöndag: 29/11 kl. 15–18
Vecka 49, 50 och 51: tisdag–fredag
kl. 12–17, lördag kl. 10–14
Julöppet: 30/12 kl. 12–16, 2/1 kl. 10–14
Stängt på julafton, nyårsafton och
alla röda dagar.
Fri entré till utställningarna under 2020.

Biblioteksbussen besöker över 20 byar!
Du hittar turlistan på simrishamn.se. På
bussen kan du skaffa lånekort, låna, lämna
och reservera, skriva ut och kopiera dokument, surfa gratis på dina egna enheter och
ställa frågor om digital teknik. Bussen är
handikappanpassad. Vi tar gärna emot förslag på nya hållplatser! Tel: 0414-81 93 00
eller bokbuss@simrishamn.se

Storgatan 24, Simrishamn
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@simrishamn.se
www.simrishamn.se/museum

Måndag-fredag kl. 15–19

Måndag: kl. 10.30–19
Tisdag: kl. 10.30–17
Onsdag: kl. 10.30–19
Torsdag–fredag: kl. 10.30–17
Helgfri lördag: kl. 11–14
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider)
Meröppettider på biblioteket:
(som kräver speciellt meröppetlånekort)
Söndag-torsdag: kl. 8–22
Fredag: 8–10.30
Lördag: kl. 8–18
Röd dag samt dag före röd dag: kl. 8–18
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 93 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

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)

Foto: Elisabeth Wikenhed, Maria Heijbel m fl.

Simrishamns bibliotek

Bénka-dí/Ungdomens hus

Simrishamn på Österlen

