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NOVEMBER

Tisdag 5 november kl. 18.30  
Den missuppfattade hunden
I föreläsningen berättar Per Jensen om en mängd myter om hundars inre liv och 
vad vetenskapen kan berätta om hur de egentligen fungerar. Du kommer också 
att få en rad tips på hur du själv kan undersöka din hunds beteende utifrån Pers 
senaste bok “Hur smart är din hund?”. 
Samarr: Studiefrämjandet

Söndag 10 november kl. 12.00–17.00  
Internationell kulturfest
För dig som gillar mångkultur.  Fika, musik, akrobatik, dans, teater m.m. 
Samarr: ABF samt föreningar. 

Tisdag 12 november kl. 18.30  
Magnolior och andra odlingsvärda träd och buskar.  
Föreläsning av Sara Brenne som har ett stort intresse för träd och buskar varav 
Magnolior är favoriten. Tillsammans med maken Magnus, driver hon Nyhagens 
Trädgård - plantskola och visningsträdgård. 
Kaffeservering och lotteri. 
Medlemmar fri entré, övriga 40 kr. 
Samarr: Sällskapet Kumla trädgårdsamatörer, Studiefrämjandet.

Per Jensen 5/11



Onsdag 13 november kl. 17.00 Häng med på nätet  
Tema bibliotekets digitala tjänster
Du kan ladda ner böcker och filmer, läsa tidningar och tidskrifter på nätet m.m.  
Handledare är Mattias Elfvingsson och Karolin Löfstedt. Samarr: ABF

Lördag 16 november kl. 10.30–13.00  
Simultanuppvisning i schack med Jung Min Seo  
Ta chansen att möta Sveriges mest sevärda schackspelare. 
Avgift för spelare: 100 kr för seniorer, 50 kr för juniorer. Anmälan senast 
söndag 10/11 på tel. 076-780 50 86. 
Arr: Castillo Grande SS 
 
Tisdag 19 november kl. 18.30  
Ord och bild med Jürgen Puls 
Jürgen är naturfotograf och visar bilder och berättar. ” Med hjälp av ljuset och kame-
rans möjligheter försöker jag att fånga och förmedla ett skeende, en stämning eller 
bara en vacker bild. En bild som man kan försjunka i och njuta av - länge.” 

Jürgen Puls 19/11 



Tisdag 26 november kl. 18.30  
Utgrävning i Älvesta
Arkeolog Frida Albinsson, från stiftelsen Kulturmiljövård, berättar om den ar-
keologiska undersökningen vid Älvesta, sydost om Kumla. Vad kan arkeologiska 
metoder och föremål, som legat övergivna i flera hundra år, berätta om männ-
iskan under tidig medeltid? Hur såg bybildningen ut i det tidiga Närke mellan 
vikingatid och medeltid? Vilka influenser tog man inspiration ifrån? Dessutom 
presenteras vad som hittills har påträffats i vid undersökningen – har det dykt 
upp några överraskningar? 

DECEMBER

Söndag 1 december kl. 12.00–17.00  
Kom och fira in julen med oss i Kumla!
Traditionell julmarknad, sång och musik och julpyssel för barnen på 
Kumla bibliotek, ICA Profilen och Folkets Hus. 
På Kumla Torg julmarknad och julkonsert kl. 13–17

 
Tisdag 3 december kl. 11.00  
FN:s dag för personer med funktionsnedsättning
Prova att låna böcker med rullstol. Bokbord. 
Samarr: Socialförvaltningen 
 
 
Tisdag 3 december kl. 18.30  
Undantag, fattigstuga eller rotegång
En föreläsning med Calle Lindström om att åldras i det gamla bondesamhället. 
Samarr: Kumla släktforskarklubb, Medborgarskolan 

Onsdag 11 december kl. 17.00 Häng med på nätet  
Tema: Julklappstips för den teknikintresserade
Handledare Mattias Elfvingsson 
Samarr: ABF 
     
Fredag 13 december kl. 12.30   
Lucia med barn från Skogstorpsskolan kommer till biblioteket. 

Inställt



Du som har bibliotekskort på Kumla bibliotek har tillgång till den ström-
mande filmtjänsten Cineasterna. Här finns över 2500 filmer och utbudet 
växer hela tiden. Du finner nyheter, klassiker, film för de yngsta, kortfilmer 
och filmer från hela världen. Tjänsten fungerar i webbläsare på dator, i 
mobil och på surfplatta.

Du kan låna max fyra filmer i månaden och lånetiden är 48 timmar. 
Tjänsten är gratis, men avgifter för datatrafik kan tillkomma beroende på 
vilken typ av internetabonnemang du har.

Mer information hittar du på www.kumla.se/biblioteket 
eller www.cineasterna.se

Julmarknad 1 december

 

På Kumla Torg kl. 13–17

På Kumla bibliotek, ICA 
och Folkets Hus kl. 12–17



KONST PÅ BIBLIOTEKET
 
Kumla utställningshall 
 
26/10–25/11 Olof Astrup Hällqvist   I hemmets lugna vrå  Målningar och skulpturer. 
 
7/12–7/1    Kursdeltagare från Kävesta folkhögskolas Konst- och formgivningslinje    ställer ut.  

Utställningshörnan 
 
1/11–19/11   Foto4fun - En salig blandning

23/11–10/12   Gert Sävhammar - Akvarell 

14/12–8/1   Sixten Langell - Teckningar

www.visitkumla.se



BARNENS SÖNDAG
Siv spökar - Bokrelease med musik 
Lördag 9 november kl. 11.00–13.00   En festlig, fartfylld, och härlig stund för stora och små med förfat-
tarna Lena Bjerfalk och Sofia Medin Lindström.
Siv spökar är en humoristisk historia på rim om skogens snällaste snok 
Siv, som nu ger sig ut på spöktåg. Högläsning, musik, mingel och tilltugg. 
Vernissage med bilder av bokens illustratör Malena Stadigs. 
För barn från 3 år och uppåt. 
 

Barnteater - Lilla spöket Laban  
Söndag 10 november kl. 14.00   
Med Siv Eriksson och Rune Jakobsson från Teater DaCapo.
I slottets källare bor lilla spöket Laban med sin mamma och pappa. ”Så 
skönt det ska bli när Laban växer upp och kan spöka istället för mig” säger 
pappa spöke. Men Laban är mörkrädd. Han vill inte vara ett stort, hemskt 
och farligt spöke, han vill hellre leka med sin vän Lillprins Bus. 
En varm, spännande och lekfull  föreställning för barn 4–8 år baserad på 
Inger och Lasse Sandbergs kända barnböcker  
Entré: 40 kr för barn, en medföljande vuxen gratis.
Ingår i den Internationella kulturfesten.

Siv spökar 9/11 Lilla spöket Laban 10/11

För mer 
Barnens söndag 

se 
visitkumla.se

OBS! Lördag



Följ oss på Gilla oss på

Språkhjälp/ 
Läxhjälp

Onsdagar 16.30–18.00

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 14.00–16.00

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

Spela schack med Castillo Grande SS

Barn/ungdomar Lördagar 10.30–12

Seniorer/Pensionärer Söndagar 13–15.30


