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MARS

Tisdag 6 mars kl. 18.30  
Käre broder Edvard - i en emigrants fotspår.
För ett par år sedan tog Eva Eriksson del av Amerikabrev som har skickats mellan 
två bröder över Atlanten i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Efter gedigen 
research sattes brevväxlingen in i ett historiskt perspektiv och resultatet blev 
boken ”Käre broder Edvard” som hon nu kommer att berätta om 
Samarr: Kumla släktforskarklubb, Medborgarskolan 

Tisdag 13 mars kl. 18.30 
Modeslavar
Vad är det verkliga priset för vårt billiga mode? Journalisten Moa Kärnstrand 
berättar om bakgrunden till att våra kläder kan kosta så lite, om miljöförstöring i 
produktionens spår och om arbetare som far illa när kläder ska sys i en rasande 
takt. 

Onsdag 14 mars kl. 17.00 
Häng med på nätet
Tema Facebook. Handledare Mattias Elfvingsson. Samarr: ABF

Tisdag 20 mars kl. 18.30  Hur kan jag underlätta för mina nära och kära innan jag dör
Vilket ansvar ska jag ta gällande mina tillgångar och skulder, testamente, arvsord-
ning, sambo, särkullebarn, arv/gåva till fonder, bouppteckning och dödsboanmä-
lan. Information av Fredrik Pettersson, Fonus, Annika Rosdahl, Nyckelfonden och 
medlemmar från KAK. Frågestund.  Det bjuds på kaffe/te och muffins
Samarr: KAK (Kumla akvarieklubb), Nyckelfonden

Eva Eriksson - Käre broder Edvard 



Att ha bin i vår trädgård 10/4

Tisdag 27 mars kl. 18.30  
Blohm står när dom andra faller
Pelle Blohm, frilansskribent om fotboll, kultur och allt däremellan föreläser om en 
livsberättelse om uppgångar och fall, om rädslor och mod, utveckling och föränd-
ring. Men framförallt om att våga vara sig själv och stå för det man tror på.  
Samarr: SISU, ÖLIF

APRIL

Tisdag 3 april kl. 18.30  
DNA i släktforskningens tjänst
Peter Niwong berättar om hur man kan använda sig av DNA för att finna nya 
släktgrenar. DNA-tekniken har utvecklats mycket de senaste åren och har gjort att 
många vill prova på den för att finna nya och för dem okända släktingar i både när-
tid och dåtid. Peter förklarar hur man går tillväga för att testa sig och sen hur man 
tyder resultatet när det kommer. Det kommer även att finnas möjlighet att ”topsa” 
sig på plats så passa på! 
Samarr: Kumla släktforskarklubb, Medborgarskolan

Tisdag 10 april kl. 18.30.   
Att ha bin i vår trädgård
Stig-Åke Gerdvall kommer att delge oss sina kunskaper och vi får tillfälle att ställa 
alla frågor vi har om bin. Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri. 
Entré: Gratis för medlemmar i Kumla trädgårdsamatörer, övriga 40 kr. 
Samarr: Sällskapet Kumla trädgårdsamatörer, Studiefrämjandet
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Tisdag 17 april kl. 18.00  
NA:s Politikerdebatt inför valet 2018
Debattledare: Lars Ströman och David Lindén, ledarskribenter på NA. 
Sändningen live-sänds även på na.se

Onsdag 18 april kl. 17.00  
Häng med på nätet.
Mattias Elfvingsson berättar om hur man undviker att bli lurad på nätet- bank-
ärenden, e-handel m.m. Han hjälper även till med frågor du har angående din 
smartphone, dator eller surfplatta. Samarr: ABF

Tisdag 24 april kl. 18.30   
Väder
Meteorologen Nils Holmqvist pratar om det han gillar mest - väder! Han kommer 
också prata om hur det kom sig att han skrev en bok i ämnet och hur han hamna-
de i våra vardagsrum. 
Biljetter 50 kr finns att köpa på Kumla bibliotek fr.o.m. 24/3. 
Samarr: Studiefrämjandet

Lördag 28 april kl. 10.30–13.30  
Växtdag
Sälj av dina sådder och köp annat på Atriumgården på Kumla bibliotek. 
Vid regn inomhus. 
Samarr: Sällskapet Kumla trädgårdsamatörer, Studiefrämjandet

Måndag 30 april kl. 19.30  
Valborgsmässofirande vid Kumlasjön. Minitivoli för de små från kl. 17.00

Stickcafé 
tisdagar på 
Café & Le
kl. 17–19

Samarr: Bilda

Nils Holmqvist 24/4



KONST PÅ BIBLIOTEKET
Kumla utställningshall

24/3–23/4   Eva-Ida Ekström, Östansjö  Textil  Min avsikt är att beröra med min konst. Jag finner 
inspiration i naturen och av känslor, musik och tankar. 
 
28/4–28/5  Maria Larsson 
Keramik och skulptur

Utställningshörnan

17/3–4/4   
Inga-Berit Jansson - Blandade tekniker

7/4–24/4   Föreningen Gata upp & Gata ner.  ABC - varför heter det så? Hur har gatorna 
fått sina namn; Gartz, Hagendal, portfölj och läger?

 
28/4–15/5   
Kenneth Larsson - Foto



BARNENS SÖNDAG
18 mars kl. 12–14  
Påskpyssel
Påskpyssla med Kumlabygdens slöjdare! För alla åldrar. 
Drop-In! 
 
8 april kl. 13.00  
Dans, skutt & Yoga på bibblan!
En rolig blandning av dans, rytmik och rörelse för barn från 5 år.
Ledare: Ullis och Petter Rapp

15 april kl. 14.00  
Frö - Barnteater
Frö är en berättelse om naturens kretslopp, livets gång och människans fascina-
tion för sådant som växer. Av Teater Tre.
För barn 2–4 år. 40 kr för barn, vuxen gratis. Biljetter på Kumla bibliotek ca två 
veckor innan föreställning. OBS! Begränsat antal platser.

22 april kl. 14.00  
Måla stenar
Kom och måla stenar tillsammans med Agnes och Agnes från Kävesta 

Måla stenar 22/4Frö 15/4

Påsklov
se separat
program



Folkhögskola. För dig från 6 år.

29 april kl. 14.00–16.00  
Pyssel med Karolin
Kom och pyssla med Karolin. För dig från 4 år.

VARJE VECKA FÖR BARN

Titt ut!
Sång, ramsor och rytmik för barn 2–8 månader.
Onsdagar kl. 10.00. 
Begränsat antal platser. Anmälan till biblioteket.

Upplevelsesagor
För barn 3–6 år.
Torsdagar kl. 10.00.
Anmälan till biblioteket för förskolor.

Fredagsmys!
Musik och rytmik, berättelser och pyssel för barn 0–6 år.
Fredagar kl. 10.00–11.30.
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Barnens söndag
Mars–april 2018

Följ oss på Gilla oss på


