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NOVEMBER

Torsdag 8 november kl. 14.00  
Kumla Då och Nu
Vi visar Kumlabilder som ofta genererar till trevliga samtal. Guidar gör 
Esso Engvall.
Arr: Föreningen Gata upp och Gata ner.

Tisdag 13 november kl. 18.30–19.15  
Musik vid brasan.
Elever och lärare från Kulturskolan framför finstämd musik  framför brasan. 

Onsdag 14 november kl. 17.00  
Häng med på nätet
Temat för denna gång är Banktjänster, BankID och Swish. Internetsäkerhet. Hur 
skyddar man sig från virus/trojaner m.m.  Handledare är Mattias Elfvingsson. 
Samarr: ABF

Söndag 18 november kl. 12.00–17.00  Internationell kulturfest med musik, dans, trolleri, fika, 
föredrag och försäljning.
En dag för dig som uppskattar mångkulturella möten. 
Se separat program.

Internationell kulturfest 18/11 Permakultur 20/11



Tisdag 20 november kl. 18.30   Permakultur - i en myllrande ätbar skolträdgård i Nora
En föreläsning med Ankie Rauséus och Roland Stanbridge som berättar om 
skol- och skogsträdgården, praktisk odlingskunskap och koppling mellan 
mat, hälsa, natur. 
Entré: Gratis för medlemmar i Kumla trädgårdsamatörer, övriga 40 kr. 
Samarr: Sällskapet Kumla trädgårdsamatörer, Studiefrämjandet

Tisdag 27 november kl. 18.30  
Den dolda historien
Författarkväll med Anna Laestadius Larsson. Anna har lång erfarenhet som jour-
nalist från bl a Aftonbladet. Hon har även varit  redaktör och redaktionschef vid 
både magasin och tv-program. Anna vill skriva in de bortglömda kvinnorna i 
historien. Hennes debutbok, Barnbruden, inleder en triologi om kvinnors liv i 
1700-talets Sverige. År 2017 kom Hilma - en roman om gåtan Hilma af Klint.

Anna Laestadius Larsson 27/11. Foto: Anna-Lena Ahlström



DECEMBER  
Söndag 2 december kl. 12–17  
Julmarknad på Kumla bibliotek!
Välkommen till årets hantverksmarknad på biblioteket. Pyssel för barn, sång och 
musik m.m.

Tisdag 4 december kl. 18.30  
Revolution på Närkingska
Om hungerdemonstrationerna i Örebro 1917. 
För hundra år sen skakades Sverige av strejker och hungerkravaller. Arbetare 
runt om i Sverige gjorde uppror mot den svenska politiken som man menade 
missgynnade arbetarna till förmån för brödbaronerna.
Tord Strömberg fd docent i historia vid Örebro Universitet föreläser. 
Samarr: Kumla släktforskarklubb, Medborgarskolan

Tisdag 11 december kl. 18.30  
Må bra-föreläsning
Ellenor Allanson, Örebro.
Ur innehållet: Andetaget, yogarörelser (sittande på stol), kost,  helhet.

Onsdag 12 december kl. 17.00  
Häng med på nätet
Temat för denna gång är Julklappstips för den teknikintresserade. 
 Handledare är Mattias Elfvingsson. 
Samarr: ABF

Må bra 11/12



Må bra 11/12

Biblioteket hemifrån/Det digitala biblioteket  
Många av bibliotekets tjänster går också att använda hemifrån. 
För att använda tjänsterna behöver du logga in med biblioteks- 
kortsnummer och ibland också en pinkod. Pinkod kan du skaffa på 
biblioteket. 
 
Bibliotekskatalogen 
Sök böcker, reservera, låna om, gör ett inköpsförslag. 
 
Boka dator och studierum 
Du kan boka datortid och bibliotekets studierum. Logga in med ditt 
bibliotekskortsnummer och PIN-kod. Du kan endast boka en tid i 
taget.  
 
E-böcker 
Låna e-böcker, e-ljudböcker och språkkurser.  
 
Global Grant 
Information om fonder och stipendier som du kan söka bidrag från. 
Logga in genom att välja Kumla bibliotek i listan över bibliotek och 
skriva in ditt lånekortskortsnummer. 
 
Library Press Display och Pressreader 
En omfattande databas för tidningsläsning. Omkring 
6 000 tidningar och tidskrifter från 100 länder fördelat på 
60 språk. Alla tidningar är en exakt kopia av den tryckta och till-
gängliga på utgivningsdagen. Logga in med bibliotekskortsnummer 
i fältet ”Barcode/Library Card No”. 
 
Landguiden 
Länder i fickformat från Utrikespolitiska Institutet. Innehåller 
texter om varje lands geografi, kultur, historia politik m.m. Även 
kartor. Logga in med ditt bibliotekskortsnummer . 
 
Nationalencyklopedin 
Stort svenskt uppslagsverk. Här finns också svensk ordbok, 
engelsk-svenskt lexikon och mycket mera. Logga in med ditt 
bibliotekskortsnummer .

www.kumla.se/biblioteket



KONST PÅ BIBLIOTEKET  
Kumla utställningshall  
10/11–3/12  Jag är stenart / Jelena Rundqvist, Per Linderum Karlsson, Naturskolan Kumla   Redovisning av vårens konstpedagogiska projekt kring sten. 
Medarr: Konstfrämjandet Bergslagen 
 
8/12–7/1 2019  Måleri, keramik, silversmide och screentryck / Kursdeltagare från  Kävesta   Folkhögskolas Konst- och formgivningslinje.   
Vernissage lördag 8/12 kl. 11–14

Utställningshörnan

10/11–27/11  Foto Naturbilder / Tarmo Sundström 
Vernissage lördag 10/11 kl. 11–14. 
 
1/12–18/12  Törnrosa - om smärta och kärlek / Karin B Wallin, Nayana Gulstad 
Vernissage lördag 1/12 kl. 11–14

Kävesta Folkhögskola - Kumla utställningshall 8/12–7/ 2019



BARNENS SÖNDAG
Barnteater 
Söndag 11 november kl. 14.00   
Grodan och kärleken med Teater Bambino
Grodan är förväntansfull. Haren har sagt att idag väntar en riktig överraskning åt 
Grodan. En berättelse om vänskap och kärlek efter Max Velthuijs böcker om 
Grodan och hans vänner. 
För barn 3,5–7 år. Entre: 40 kr för barn, en medföljande vuxen gratis. 
Samarr: Kumla Riksteaterförening

Familjeallsång 
Fredag 16 november kl. 14.30   
Kom och sjung tillsammans med Ida och Lena.
Rekommenderad ålder för barn 0–6 år. Fri entré.

Barnteater 
Söndag 9 december kl. 14.00   
En klok boktok med Clownen Raimondo
Boktoken går omkring på biblioteket och dammar av alla böcker. Han är hungrig 
på böcker. Han har missförstått hur man konsumerar böcker och äter dom. Kan 
barnen hjälpa honom att förstå bättre? 
För barn från 6 år. Entre: 40 kr för barn, en medföljande vuxen gratis. 
Samarr: Kumla Riksteaterförening

Grodan och kärleken 11/11 En klok boktok 9/12



Följ oss på Gilla oss på

Språkhjälp/ 
Läxhjälp

Onsdagar 16.30–18.00 

till och med 12/12

Stickcafé 
tisdagar kl. 17–19 

på Café & Le

Samarr: Bilda

Titt ut 
Onsdagar kl. 10.00

Upplevelsesagor 
Torsdagar kl. 10.00 

Fredagsmys 
Fredagar kl. 10.00–11.30


