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Verksamhetsrapport för oktober och november
2020 – biblioteksenheten – arrangemang







Biblioteksveckan! –”Den legala drogen kaffe”, Marika Carlsson,
”Hilda Änglamakerskan”, Stefan Sauk, ”Cirkeln är sluten, 140
amerikabrev”, ”Vad har fåglars hemligheter med vår hjärna, sinnen
och hälsa att göra?”, Betlehem Isaak, Kalle Lind
Samhällsspegeln – ”Bygga vid havet eller lämna det? Johannes
Hagström
KL7 ”Kattasurra, vasspipa och skogsdjälvul” Cajsa S Lund
Trelleborg Comedy Club – ett försök med två föreställningar för att
möjliggöra för fler åhörare. Detta föll väl ut med två i stort sett
fullsatta föreställningar.
Galleriet och Torget Utställning Konstprojekt Barnens
Konstkalender Sköna Trelleborg/Kommunens 5:or

Barnavdelningen:
Sagostunderna: Vi har haft svårt att nå ut till hemmavarande föräldrar
gällande våra sagostunder, men idogt marknadsföringsarbete verkar betala
sig nu. Dessutom kommer vi (fr o m december) erbjuda sagostunder även
på eftermiddagar. Julsagostunden kommer att filmas och läggas ut på våra
sociala medier samt på Trelleborgs biblioteks kanal på youtube. Vi har fått
tummen upp och lycka till från Jujja Wieslander och Sven Nordqvist
(skaparna av Mamma Mu och Kråkan.)
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Läslovet: (räknar med att skolbibliotekarierna skriver om det i sin rapport.)
Pippi och Mumins 75-årsfirande: Det finns inga krumelurpiller än så
Hemulen, vän av ordning och reda, har satt ner foten: höstens Pippi-och
Muminkalas skjuts till i vår istället. Pippi är helt med på tåget – det är
mycket mer hennes grej att fira 76 år än ett tråkigt, normalt 75-årsfirande.
Vi kan inte avhålla oss från lite firande ändå: i november kommer vi be barn
i Trelleborg rita och berätta om vad en spunk är. Alla som lämnar in något
får en fin present.

Trelleborgs kommun

Telefonväxel: 0410-73 30 00

www.trelleborg.se

Postadress: 231 83 Trelleborg

E-post:
trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Org.nr: 212000-1199

2 (2)

