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SEPTEMBER   
Onsdag 11 september kl. 17.00 Häng med på nätet
Välkommen med dina frågor vad gäller datorer och smartphones. Temat för denna 
gång är: Säkerhetsfrågor vad gäller internetanvändning. 
Handledare är Mattias Elfvingsson. Samarr: ABF

Tisdag 17 september kl. 18.30  
Marisol - Att leva som trans
När författaren, dramatikern och översättaren Fredrik Ekelund reste över sundet 
och blev Marisol var det för att överleva. Han hade inget val. I den självbiografiska 
romanen ”Q” berättar han om djup förtvivlan, kärlek och om att bli hel som kvinna. 
Samarr: Tankarnas trädgård, ABF, Örebro Rättighetscenter

Tisdag 24 september kl. 18.30   
”Är allt en konspiration?”
Författaren och journalisten Kent Werne ger en guidad tur genom konspirations-
tänkandets värld utifrån sin uppmärksammade bok ” Allt är en konspiration - en 
resa genom underlandet” . Mördades John F Kennedy av CIA? Var 11 september 
ett insiderjobb? Konspirationsteorierna sprider sig på nätet, men inte bara där. 
Numera talar också politiker om konspirationer som sägs ligga bakom det mesta. 
Hur skapas konspirationsteorier, vem tror på dem och varför? Vad säger de om 
samhället och oss? Är de ofarliga eller skadliga?

Att leva som trans 17/9 Foto: Emelie AsplundKent Werme 24/9



OKTOBER

Tisdag 1 oktober kl. 18.30  
Syra din skörd - gott enkelt och nyttigt
Adriana Jerlström-Maj förädlar grönsaker och bevarar vitaminerna genom mjölk- 
syra-jäsning. Vi får veta hur man syrar och höra sambanden mellan fermenterad 
mat och god hälsa. Provsmakning och möjlighet att köpa finns. Efter föreläsningen 
ges en enkel Workshop. Syra vitkål till 1 l-burk. Pris 50 kr kontant eller swish. 
Entré: Medlemmar fri entré, övriga 40 kr. Samarr: Sällskapet Kumla trädgårds- 
amatörer, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen 
 
Söndag 6 oktober kl. 18.00 Konsert i Kumla kyrka  
Göran Fristorp - En röst och en gitarr 
I samband med Konstslingan 5–6 oktober. Se sidan Konst på biblioteket. 
Förköp på Kumla bibliotek och ticketmaster.se. För mer info www.visitkumla.se

Tisdag 8 oktober kl. 18.30  
Det kungliga året
”Det kungliga året” omfattar både högtider och kungafamiljens dagliga arbete. 
Maria Gunnarsson berättar om arbetet bakom böckerna.  
Efter föreläsningen serveras kaffe. 
Samarr: Kumla släktforskarklubb, Medborgarskolan

Göran Fristorp 6/10 Foto: Ingrid Fredriksson Det kungliga året 8/10 



Tisdag 15 oktober kl. 13.00–16.00  
Workshop - Broderi
En workshop med Karin Holmberg som arbetar med broderi och andra konst-
hantverk. Workshopen kostar 300 kr.  
Anmälan till: Sofia Björnfot 019-58 81 85 eller Lilian Edström 019- 58 86 24. 
Samarr: Bilda 
 
Tisdag 15 oktober kl. 18.30   
Broderi
En föreläsning av Karin Holmberg som arbetar med broderi och andra konst-
hantverk. Hon undersöker nya sätt att använda traditionella tekniker och ger 
även kurser inom ämnet. Samarr: Bilda 
 
Onsdag 16 oktober kl. 17.00 Häng med på nätet
Välkommen med dina frågor vad gäller datorer och smartphones. Temat för den-
na gång är: Digitala tjänster - Betaltjänster, biljetter, Bank-ID m.m. 
Handledare är Mattias Elfvingsson. Samarr: ABF

Lördag 19 oktober kl. 10.00–16.00  
Hantverksmarknad
Hantverksmarknad, handarbetscafé och workshops. Mer info kommer på 
visitkumla.se 

Broderi 15/10 Foto Karin Björkquist Häng med på nätet 11/9 och 16/10

Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket från och med 1:a oktober



 
Tisdag 22 oktober kl. 18.30  
Alternativ medicin - vilka metoder fungerar, vilka fungerar inte?
Alternativmedicinens situation i Sverige har under två år kartlagts av en utred-
ning vars betänkande med nytt lagförslag lades fram under våren 2019. 
I utredningens expertgrupp ingick Dan Larhammar, professor vid Institutionen 
för neurovetenskap, Uppsala universitet och preses för Kungliga Vetenskapsaka-
demien. Han kommer att beskriva utredningens förslag samt nya forskningsrön 
om alternativmedicin. Som avslutning ges en resumé av årets Nobelpriser. 
Samarr: Vetenskap och folkbildning 
 
Onsdag 23 oktober kl. 18.00  
Musik vid brasan
Elever från Kumla kulturskola spelar klassiskt och rock med mera
 
Tisdag 29 oktober kl. 18.30  
Med frihetens klippkort till litteraturens England
Författarna Astrid Lindén och Clas Thor berättar, visar bilder och ger praktiska 
tågtips. Kombinera klimatsmart reslust och kultur! Stratford-up-on-Avon, Oxford, 
Haworth, London, Swanage, Brighton... 
Hur levde Shakespeare, hur doftar Emelie Brontës svindlande höjder, vilken mat-
säck tar vi med oss i Enid Blytons fotspår? 
Interrailbiljetten ger obegränsat resande under några veckor och tågluffandet är 
enklare än du tror.

Astrid Lidén, Clas Thor 29/10Dan Larhammar 22/10 Foto Mikael Wallerstedt



KONST PÅ BIBLIOTEKET
Kumla utställningshall 
 
31/8–30/9 Lena Jerlström   En textil installation 
 
3/10–21/10 Konstslingan 2019 samt konst från Paletten och 
förskoleklasser i Kumla kommun.   Smakprov av konstnärer från årets konstslinga  Konstslingan 5–6 oktober kl. 11–17 båda dagarna  i Kumla-Hallsberg-Östernärke   med öppna ateljéer, gallerier, museer, konstskolor m.m. 

26/10–25/11 Olof Astrup Hällqvist   I hemmets lugna vrå  Målningar och skulpturer. 

Utställningshörnan 
 
2/8–27/8   Trolltivens fotoklubb

31/8–17/9   Kumlaminnen - Föreningen Gata upp och Gata ner 

21/9–29/10   Hembygdsutställning - Kommunens första handelsbod

Höstlov vecka 44 !
Info kommer på www.visitkumla.se



BARNENS SÖNDAG
Magiska djungel  
Söndag 25 augusti kl. 14.00   
Minimusikal med Ida Blomqvist och Tanja Frid.
Familjeföreställning för barn upp till 6 år.
OBS! Plats Konst på Hög vid Arken. 
Fri entré 
 

Barnteater  
Söndag 29 september kl. 14.00   
Mamma Mu och Kråkan.
Mamma Mu har varit på äventyr i stan.Där lärde hon sig  en kul låt att 
dansa till - Vipp på rumpan affären! Undra om Kråkan också vill lära sig 
den?  
Familjeföreställning för barn från 4 år av Teater Trampolin baserad på 
Jujja Wieslanders böcker  
Entré: 40 kr för barn, en medföljande vuxen gratis. 
 

Barnteater  
Söndag 27 oktober kl. 14.00   
Mästar - skräddaren.
Mästar-skräddaren kan ALLT! Knyta skorna utan händer! Lösa kuben utan 
tänder! Trolla fram en korv ur örat! Balansera på en spik. Volter, hjula och 
balett. Han kan svälja en hel servett. En helt vanlig rock ska väl inte vara 
så svårt att sy? 
Familjeföreställning från förskoleklass till åk 3. 
Entré: 40 kr för barn, en medföljande vuxen gratis.

Mamma Mu och Kråkan 29/9 Magiska djungeln 25/8

För mer 
Barnens söndag 

se 
visitkumla.se

Babyföreställning BO 
Tisdag 24/9 kl. 10.00 och 13.00 
För bebisar 6–18 månader. 
Entré 40 kr, en medföljande 
vuxen gratis. Förköp fr.o.m.28/9. 
Begränsat antal platser.



Följ oss på Gilla oss på

Språkhjälp/ 
Läxhjälp

Onsdagar 16.30–18.00

Start 4 sep.

Stickcafé 
tisdagar kl. 17–19 

på Café & Le

Samarr: Bilda

Titt ut/Babydisco 
Onsdagar kl. 10.00 eller 13.00 

anmälan till: ida.blomqvist@kumla.se

Upplevelsesagor 
Torsdagar kl. 10.00 

Fredagsmys för barn och deras vuxna 
Fredagar kl. 10.00–11.30

Kumla då & nu
Torsdagar 13.00–17.00

7/11, 14/11, 21/11.


