
Kultur i bruk
Mötespunkten

MiniMötespunkten

För barn Teater Musik



JANUARI

Digitalt boksnack

När: Tisdag 17 januari klockan 10.00
Var: Teams

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas och pratar om författare och böcker vi har läst 
eller som vi vill läsa. Kom med egna boktips eller lyssna 
och inspireras av andras läsupplevelse. Vi använder Teams 
som mötesverktyg. Anslut till mötet med din smartphone, 
surfplatta eller laptop via länken på Surahammars biblioteks 
Facebook.

Stolarna vid havet

När: Lördag 14 januari klockan 16.00
Var: Folkets Hus, Virsbo
Biljetter: Surahammars bibliotek, ICA Virsbo,
tickster.com

Arrangör: 
Surahammars teaterförening

Allan, en pensionerad politiker, sitter vid sitt fritidshus, i sin 
favoritträdgårdsstol på sin favoritplats. Snart visar det sig 
att hans nya granne är hans tidigare politiske motståndare 
Rutger! På var sida om tomtgränsen startar nu ett vardags-
gnabb om precis allt som de tycker olika om. En komedi 
skriven av Adde Malmberg.

Babycafé Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 18 januari klockan 9.00 - 11.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



Teknikcafé

När: Fredag 20 januari klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Surahammars Folkets Hus

Behöver du tips, råd eller hjälp med din mobiltelefon eller 
surfplatta?
Då är du varmt välkommen till vårt trevliga arrangemang 
där vi lär oss, umgås och fikar!
Fri entré

JANUARI

Mini-pyssel

När: Lördag 21 januari klockan 10.00 - 12.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Kom och skapa tillsammans med oss. Biblioteket har 
material och du har idéerna!

Brädspel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 25 januari klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



JANUARI

Öppet Hus Släktforskning

När: Torsdag 2 februari klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Behöver du hjälp med din släktforskning? Vi lär av varandra 
och hjälper varandra att lösa problem. 

Biblioteket bjuder på fika!

Bokfika

När: Torsdag 26 januari klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas en gång i månaden och pratar om författare och 
böcker som vi har läst eller som vi vill läsa. Kom med egna 
boktips eller inspireras av andras läsupplevelser.
Du är med på de träffar som du vill och kan!
Ingen föranmälan!

FEBRUARI

Brädspel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 31 januari klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



FEBRUARI

Knattebio Virsbo bibliotek

När: Tisdag 7 februari klockan 10.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Välkommen på filmvisning för barn mellan 2 - 5 år.

Vi laddar med korta roliga, mysiga eller spännande filmer 
för de små.

Mini-pyssel

När: Lördag 11 februari klcokan 10.00 - 12.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Kom och skapa tillsammans med oss. Biblioteket har 
material och du har idéer!

Babycafé Surahammars bibliotek

När: Tisdag 14 februari klockan 9.30 - 11.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



FEBRUARI

Skivor till kaffet

När: Fredag 17 februari klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Mötespunkten

Kom och ta en fika och önska dina favoritlåtar.

Fika kostar 20 kronor.

Digitalt boksnack

När: Tisdag 14 februari klockan 10.00
Var: Teams

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas och pratar om författare och böcker vi har läst 
eller som vi vill läsa. Kom med egna boktips eller lyssna 
och inspireras av andras läsupplevelse. Vi använder Teams 
som mötesverktyg. Anslut till mötet med din smartphone, 
surfplatta eller laptop via länken på Surahammars biblioteks 
Facebook.

Babycafé Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 15 februari  klockan 9.00 - 11.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



Tuuletar

När: Torsdag 23 februari klockan 18.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek samt vid 
konserten,100 kronor

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och
Västmanlandsmusiken

Tuuletar är inte bara namnet på vindgudinnan i Kalevala, 
utan också namnet på en unik vokal folk-hop kvartett. De 
är fyra kvinnor som sjunger, komponerar och framträder. 
På sitt unika sätt framför de finsk folksång, egna verk med 
globlala musikaliska influenser.

FEBRUARI

Bokfika

När: Torsdag 23 februari klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas en gång i månaden och pratar om författare och 
böcker som vi har läst eller som vi vill läsa. Kom med egna 
boktips eller inspireras av andras läsupplevelser.
Du är med på de träffar som du vill och kan!
Ingen föranmälan!

Brädspel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 22 februari klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



FEBRUARI

Teknikcafé

När: Fredag 24 februari klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Surahammars Folkets Hus

Behöver du tips, råd eller hjälp med din mobiltelefon eller 
surfplatta?
Då är du varmt välkommen till vårt trevliga arrangemang 
där vi lär oss, umgås och fikar!
Fri entré

Foto: Fredrik Ekdahl

Familjen Stråke

När: Lördag 25 februari klockan 11.00
Var: Biblioteket, Surahammar
Biljetter: hämta gratis biljetter på Surahammars 
bibliotek

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Västmanlandsmusiken

Vad är musik, vad gör musik och vem gör musik? Dessa 
frågor är utgångspunkten i Familjen Stråke - en ordlös 
undersökande familjeföreställning. Lär känna stråkfamiljen, 
kan en kontrabas bli arg? Hur låter en cello när den 
sjunger? Kan det bli kaos? Hur uppstår harmoni?

Gamedays

När:Lördag 25 februari kl. 12.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars kommun, Surahammars Fokets Hus och
Sura Ramnäs församling

LAN för dig som går i årskurs 6 - 9 i Surahammars 
kommun.
Fredag 25 februari klockan 12.00 till 26 februari klockan 
16.00. Begränsat antal biljetter, först till kvarn. 

Sista anmälningsdagen måndagen den 13 februari 2023



Sportlovspyssel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 28 februari klockan 14.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vårt pysselbord står och väntar på dig som vill skapa. 
Vi har materialet och du har fantasin.

FEBRUARI

Vi älskar dansbandz

När: Tisdag 28 februari klockan 15.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek och
tickster.com

Arrangör: 
Surahammars teaterförening

Allt gör som en dans på rosor när Anna Bromee bjuder upp 
till en helkväll med låtar som ingen av oss kan låta bli att 
sjunga med i eller få lust att dansa till. Förutom det blir det 
kul kuriosa, roliga anekdoter och hysteriska kostymer i den-
na djupdykning i dansbandshistorien.

Brädspel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 28 februari klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



MARS

Öppet Hus släktforskning

När: Torsdag 2 mars klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Behöver du hjälp med din släktforskning? Vi lär av varandra 
och hjälper varandra att lösa problem. 

Biblioteket bjuder på fika!

Brädspel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 1 mars klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.

Sportlovspyssel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 1 mars klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibiotek

Vårt pysselbord står och väntar på dig som vill skapa. 
Vi har materialet och du har fantasin.



MARS

Sportlovspyssel, Surahammar

När: Torsdag 2 mars klockan 14.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibiotek

Vårt pysselbord står och väntar på dig som vill skapa. 
Vi har materialet och du har fantasin.

   
Mini-pyssel

När: Lördag 4 mars klockan 10.00 - 12.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Kom och skapa tillsammans med oss. Biblioteket har 
material och du har idéer!

Knattebio Virsbo bibliotek

När: Tisdag 7 mars klockan 10.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Välkommen på filmvisning för barn mellan 2 - 5 år.

Vi laddar med korta roliga, mysiga eller spännande filmer 
för de små.



MARS

Digitalt boksnack

När: Tisdag 14 mars klockan 10.00
Var: Teams

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas och pratar om författare och böcker vi har läst 
eller som vi vill läsa. Kom med egna boktips eller lyssna 
och inspireras av andras läsupplevelse. Vi använder Teams 
som mötesverktyg. Anslut till mötet med din smartphone, 
surfplatta eller laptop via länken på Surahammars biblioteks 
Facebook.

Babycafé Surahammars bibliotek

När: Tisdag 14 mars klockan 9.30 - 11.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.

Babycafé Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 15 mars klockan 9.00 - 11.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



MARS

Äldre filmer från Surahammar

När: Fredag 17 mars klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Surhammars Folkets Hus

Vi visar filmer bland annat från Surahammars bruk, 
Valsverket i Ramnäs, Svanå brukssmedja 1920 och Väst-
sura TT 50 år. Om tiden räcker till så visar vi även Diket 
med Jörn Donner,

Ful kan du va’ själv! sa Ankungen

När: Söndag 19 mars klockan 15.00
Var: Biblioteket, Ramnäs
Biljetter: hämta gratis på Ramnäs och 
Surahammars bibliotek

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Ett kulturliv för alla - teater

En ny magisk och musikalisk föreställning med Kalle 
Nilsson och en massa fåglar. Som vanligt ingår trolleri. 
Föreställningen handlar om att inte vara som alla andra och 
om rätten att vara älskad för den man är. Skådespelaren 
Kalle Nilsson gör här en fri tolkning av den klassiska sagan

Brädspel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 22 mars klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



MARS

Teknikcafé

När: Fredag 24 mars klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Surahammars Folkets Hus

Behöver du tips, råd eller hjälp med din mobiltelefon eller 
surfplatta?
Då är du varmt välkommen till vårt trevliga arrangemang 
där vi lär oss, umgås och fikar!
Fri entré

Bokfika

När: Torsdag 23 mars klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas en gång i månaden och pratar om författare och 
böcker som vi har läst eller som vi vill läsa. Kom med egna 
boktips eller inspireras av andras läsupplevelser.
Du är med på de träffar som du vill och kan!
Ingen föranmälan!

   
Mini-pyssel

När: Lördag 25 mars klockan 10.00 - 12.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Kom och skapa tillsammans med oss. Biblioteket har 
material och du har idéer!



Författarbesök av Alica Stenfors

När: Fredag 31 mars klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Mötespunkten

Alicia Stenfors berättar om hur hennes bok växte fram 
och om livet i Sovjetunionen efter ryska revolutionen. En 
fascinerande bok som är rik på starka ögonblicksbilder 
och innefattar 70 år av Sovjetunionens existens. Boken 
kan tjäna som en nyckel till dagens politiska situation i 
Ryssland.

My music story - Janne Scaffer

När: Lördag 25 mars klockan 16.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek, ICA Virsbo,
tickster.com

Arrangör: 
Surahammars teaterförening

En av vår samtids mest folkkära och mångsidiga artist ger 
oss en kavalkad av minnen ur sin 50-åriga msuikkarriär. 
Med på scenen är också Jonas Gideon, keyboard och 
sång. Musik från ABBA och Ted Gärdestad till Björn J:sn 
Lindh.

MARS

Brädspel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 28 mars klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



APRIL

En berättelse om Norton Commando

När: Lördag 1 april klockan 15.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek, 150 kronor samt 
vid föredraget

Arrangör: 
MotorCykelHistoriska Klubben 
Mälardalen

Lasse Camenius och Toni Eklund från svenska Norton-
klubben berättar histoiren om Norton Commando, som 
valdes till årets motorcykel fem år i rad. Se flera utställnings-
hojar, bland annat en unik svenskbyggd John Player Norton 
racer! Två timmar föredrag med 30 minuters fikapaus Kom 
gärna och mingla före föredraget, dörrarna öppnas kl. 14.30

Radio Trattofon

När: Lördag 1 april klockan 11.00
Var: Biblioteket, Surahammar
Biljetter: hämta gratis biljetter på Surahammars
bibliotek

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och
Ett kulturliv för alla - teater

Cirkus Trattofon rattar in en halsbrytande humorföreställ-
ning på sin tecknade radio. Men radion själv är inte med på 
noterna. Fysisk komedi för hela familjen!

Påsklovspyssel, Surahammar

När: Måndag 3 april klockan 14.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibiotek

Vårt pysselbord står och väntar på dig som vill skapa. 
Vi har materialet och du har fantasin.



Öppet Hus Släktforskning

När: Torsdag 6 april klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Behöver du hjälp med din släktforskning? Vi lär av varandra 
och hjälper varandra att lösa problem. 

Biblioteket bjuder på fika!

APRIL

Påslovspyssel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 4 april klockan 14.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vårt pysselbord står och väntar på dig som vill skapa. 
Vi har materialet och du har fantasin.

Knattebio Virsbo bibliotek

När: Tisdag 4 april klockan 10.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Välkommen på filmvisning för barn mellan 2 - 5 år.

Vi laddar med korta roliga, mysiga eller spännande filmer 
för de små.



APRIL

Digitalt boksnack

När: Tisdag 11 april klockan 10.00
Var: Teams

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas och pratar om författare och böcker vi har läst 
eller som vi vill läsa. Kom med egna boktips eller lyssna 
och inspireras av andras läsupplevelse. Vi använder Teams 
som mötesverktyg. Anslut till mötet med din smartphone, 
surfplatta eller laptop via länken på Surahammars biblioteks 
Facebook.

Konst- & Kulturrundan

När: påskhelgen 7 - 9 april klockan 10.00 - 16.00
Var: Surahammars och Hallstahammars kommuner 
samt Rytterne och Dingtuna sockenArrangör: 

Surahammars bibliotek

Konstrundan - ett spektra av olika uttryck.

Utställningslokaler i Surahammars kommun:
Galleri Wission, Stenhuset och Virsbo Konsthall

Babycafé Surahammars bibliotek

När: Tisdag 11 april klockan 9.30 - 11.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



APRIL

Babycafé Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 12 april klockan 9.00 - 11.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.

   
Mini-pyssel

När: Lördag 15 april klockan 10.00 - 12.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Kom och skapa tillsammans med oss. Biblioteket har 
material och du har idéer!

Brädspel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 19 april klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



APRIL

Västerås Sinfonietta: Violahjältar

När: Fredag 21 april klockan 19.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek samt vid 
konserten,100 kronor

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Ett kultrliv för alla - musik

Solist: Ellen Nisbeth
Katarina Leyman Violakonsert. Katarina är Västerås sin-
foniettas hustonsättare under säsongen 2022/2023 då tre 
orkesterverk kommer att framföras varav ett uruppförande, 
en violakonsert.

Teknikcafé

När: Fredag 21 april klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Surahammars Folkets Hus

Behöver du tips, råd eller hjälp med din mobiltelefon eller 
surfplatta?
Då är du varmt välkommen till vårt trevliga arrangemang 
där vi lär oss, umgås och fikar!
Fri entré

Bokfika

När: Torsdag 20 april klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas en gång i månaden och pratar om författare och 
böcker som vi har läst eller som vi vill läsa. Kom med egna 
boktips eller inspireras av andras läsupplevelser.
Du är med på de träffar som du vill och kan!
Ingen föranmälan!



Lifsens rot

När:Torsdag 27 april klockan 19.00
Var: Folkets Hus, Virsbo
Biljetter: Surahammars bibliotek, ICA Virsbo, tickster.comArrangör: 

Surahammars teaterförening

Berättelsen om Rönnog. Om lyckan att vara förälskad och 
olyckan att var född till kvinna. Om strävan efter att få 
känna sig berättigad, om passion, skam, förbud och förma-
ningar - där motståndet blir själva kärnan, kraftens källa; 
vredens lifens rot. Medverkande: Ellenor Lindgren och Nina 
Nordvall Vahlberg 

APRIL

Onnellisinta on olla onnellinen

När: Lördag 22 april klockan 19.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek, ICA Virsbo, tickster.comArrangör: 

Surahammars teaterförening

Kiehtova monologi Elis Sinistöstä, joka oli taiteilija, astrologi, ra-
kentaja, balettitansija, mietiskelijä, kansainvälinen tähti ja pasifis-
ti. Esitään suomeksi, tekstaan sumeksi ja ruotsiksi.
spelas på finska, textas på finska och svenska. En fänglande 
monolog om Elis Sinistö. 

Brädspel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 25 april klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



MAJ

APRIL

Berättelser från förr

När: Fredag 28 april klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Mötespunkten

Inspelade intervjuer med Surabor från förr i tiden. Vi lyssnar 
på levnadsberättelser, hur man levde och hade det förr i 
tiden. 

Alla får åka med

När: Lördag 29 april klockan 11.00
Var: Biblioteket, Surahammar
Biljetter: hämta gratis biljetter på Surahammars
bibliotek

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och
Ett kulturliv för alla - teater

Boulevarteaterns föreställning bygger på Anna-Clara 
Tidholms bilderbok för de allra minsta. En föreställning om 
empati, 
gemenskap och mångfald och vikten av den enkla, vardag-
liga samvaron. Att vara olika är bra!

Knattebio Virsbo bibliotek

När: Tisdag 2 maj  klockan 10.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Välkommen på filmvisning för barn mellan 2 - 5 år.

Vi laddar med korta roliga, mysiga eller spännande filmer 
för de små.



MAJ

Musikquiz

När: Fredag 5 maj klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Mötespunkten

Vad kan du ommusik? Kom och lös Folkets hus roliga och 
kluriga musikquiz.

Pris till vinnaren.

Öppet Hus Släktforskning

När: Torsdag 4 maj klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Behöver du hjälp med din släktforskning? Vi lär av varandra 
och hjälper varandra att lösa problem. 

Biblioteket bjuder på fika!

Babycafé Surahammars bibliotek

När: Tisdag 9 maj klockan 9.30 - 11.30
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



MAJ

Jazzigt munspel med gitarrvirtuos 

När: Onsdag 10 maj klockan 19.00
Var: Galleri Wission, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek samt vid 
konserten,100 kronor

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Ett kultrliv för alla - musik

Filip Jers och Emil Ernebro tänjer på gränserna för vad deras 
instrument kan göra och låta som. Deras repertoar består av 
låtar från amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 
60- & 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande 
är spelglädje, spontanitet och sväng!

Digitalt boksnack

När: Tisdag 9 maj klockan 10.00
Var: Teams

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas och pratar om författare och böcker vi har läst 
eller som vi vill läsa. Kom med egna boktips eller lyssna 
och inspireras av andras läsupplevelse. Vi använder Teams 
som mötesverktyg. Anslut till mötet med din smartphone, 
surfplatta eller laptop via länken på Surahammars biblioteks 
Facebook.

Babycafé Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 10 maj klockan 9.00 - 11.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



MAJ

Bokfika

När: Torsdag 25 maj klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Vi träffas en gång i månaden och pratar om författare och 
böcker som vi har läst eller som vi vill läsa. Kom med egna 
boktips eller inspireras av andras läsupplevelser.
Du är med på de träffar som du vill och kan!
Ingen föranmälan!

Pappa Kapsyl

När: Lördag 13 maj klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar
Biljetter: Surahammars bibliotek ocht ickster.com 
samt vid konserten, 100 kronor

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och
Västmanlandsmusiken

Med en kavalkad av sina mest populära och senaste di-
nosaurielåtar bjuder Pappa Kapsyl på en fartfylld show för 
hela familjen. Rockiga köttätarlåtar blandas med stillsamma 
långhalsballader, allsång och roliga upptåg med publiken. 
Från cirka 4 år.

Brädspel Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 24 maj klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



JUNI

Öppet Hus Släktforskning

När: Torsdag 1 juni klockan 10.00
Var: Biblioteket, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Behöver du hjälp med din släktforskning? Vi lär av varandra 
och hjälper varandra att lösa problem. 

Biblioteket bjuder på fika!

MAJ

Teknikcafé

När: Fredag 26 maj klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Surahammars bibliotek och 
Surahammars Folkets Hus

Behöver du tips, råd eller hjälp med din mobiltelefon eller 
surfplatta?
Då är du varmt välkommen till vårt trevliga arrangemang 
där vi lär oss, umgås och fikar!
Fri entré

Brädspel Virsbo bibliotek

När: Tisdag 30 maj klockan 13.00 - 16.00
Var: Biblioteket, Virsbo

Arrangör: 
Virsbo bibliotek

Vill du spela brädspel? 

Biblioteket ha olika sorters brädspel, som till exempel 
Othello och Labyrinth eller ta med ditt eget favoritspel.



JUNI

Skivor till kaffet

När: Fredag 9 juni klockan 14.00
Var: Folkets Hus, Surahammar

Arrangör: 
Mötespunkten

Kom och ta en fika och önska dina favoritlåtar.

Fika kostar 20 kronor.

Nationaldagen

När: Fredag 6 juni
Var: se surahammar.se

Arrangör: 
Surahammars kommun

 I Surahammar kommun har vi valt att låta det officiella 
firandet ske på olika ställen varje år. Oavsett ort så brukar 
firandet innehålla bland annat sång, barnaktiviteter, tal, 
flagghissning och välkomnande av nya medborgare.

Babycafé Ramnäs bibliotek

När: Onsdag 7 juni klockan 9.00 - 11.00
Var: Biblioteket, Ramnäs

Arrangör: 
Ramnäs bibliotek

Vill ni träffa andra familjer, fika, umgås och knyta nya 
kontakter? Varje träff innehåller någon aktivitet som 
anpassas efter de barn som är med, till exempel 
sagostund, dans, pyssel eller sångstund.
Babycaféet är till för er med barn 0 - 18 månader. Vi bjuder 
på kaffe och te.



Brädspel
Biblioteket, Surahammar

För alla åldrar!

Kom och spela 
bibliotekets olika 
brädspel. Om du vill 
kan du ta med dig ett 
eget favoritspel.

Onsdagar klockan 14.00 - 16.30

BRÄDSPELBRÄDSPEL
PÅPÅ  BIBBLANBIBBLAN

Måndag 11 aprilMåndag 11 april
Kl. 13.00 - 16.00Kl. 13.00 - 16.00

Biblioteket, SurahammarBiblioteket, Surahammar
Välkommen!

Kom och spela olika brädspel och kortspel på Kom och spela olika brädspel och kortspel på 
Surahammars bibliotek. Om du har e�  eget Surahammars bibliotek. Om du har e�  eget 
favoritspel så får du gärna ta med dig det så favoritspel så får du gärna ta med dig det så 
spelar vi tillsammans. Från 6 år, drop-inspelar vi tillsammans. Från 6 år, drop-in

1 februari
8 februari
15 februari
22 februari
1 mars
8 mars

15 mars
22 mars
5 april
12 april
20 april
26 april

3 maj
10 maj
24 maj
31 maj

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

När: Fredag 30 juni - söndag 2 juli
Var: Surahammar

Arrangör: 
Abetsgruppen för Suradagarna

Suradagarna
Årets sommarfestlighet i Surahammar, där det bjuds på en 
blandning av musik, kultur och nöjen. Suradagarna är po-
pulära och välbesökta dagar för Surabor, hemvändare och 
andra besökare. Välkommen!

JUNI

Välkommen!

Välkommen!



Babysång
Källmoragården
Surahammar

För barn 0 – 2 år

Vi sjunger en stund 
tillsammans, 
sedan fikar vi och 
umgås. 

Välkommen!

24 januari
7 februari
21 februari
7 mars
21 mars
4 april
18 april
2 maj
16 maj
30 maj

Tisdagar klockan 9.30

Familjehäng
Upplevelserummet
Källan
Folkets Hus, Surahammar
Fredagar 
klockan 10.00 - 12.00

För barn 2 - 6 år och 
deras vuxna

Vi har olika tema varje 
fredag: barnrytmik - 
sagoskoj - sagostund - 
filmskoj.
Vi bjuder på kaffe, te 
och saft, ta gärna med 
eget mellanmål. Se bibliotekets Facebook för mer information

27 januari
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
3 mars

10 mars
17 mars
24 mars
31 mars
14 april
21 april

28 april
5 maj
12 maj
26 maj
7 juni

Arrangör: 
Surahammars bibliotek, Sura Ramnäs församling, Folkets Hus

Arrangör: 
Sura Ramnäs församling Välkommen!

Välkommen!



Diskussionsklubben
Biblioteket, Surahammar

Tisdagar
klockan 10.00 - 12.00

Här är pratar vi om 
dagens nyheter, förr 
i tiden och allt annat 
mellan himmel och jord

Välkommen!

31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 mars
14 mars

21 mars
28 mars
4 april
11 april
18 april
25 april
2 maj

9 maj
16 maj
23 maj
30 maj

Arrangör: 
Surahammars bibliotek

Handarbetsträffar
Biblioteket, Surahammar

Måndagar 
klockan 13.00 - 16.00

Ta med dig ditt 
handarbete och kom 
på handarbetsträffar.

Vi handarbetar, pratar 
och har trevlig.

Välkommen!

23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari

6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 april
17 april

24 april
8 maj
15 maj
22 maj
29 maj

Arrangör: 
Surahammars bibliotek



Öppettider på biblioteken

Surahammar
Måndag 13.00 - 19.00
Tisdag 13.00 - 17.00
Onsdag 13.00 - 17.00
Torsdag 13.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 13.00
Lördag 10.00 - 13.00

Ramnäs
Onsdag 10.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

Meröppet
Måndag - fredag   8.00 - 20.00
Lördag - söndag 10.00 - 16.00

Virsbo
Tisdag 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Meröppet
Måndag - fredag 8.00 - 20.00
Lördag, söndag      stängt

*
*

*september - april




