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JANUARI

Lördag 18 januari kl. 11.00–14.00   Släktforskningens dag  
Tema: Officerare och soldater-deras liv och bostäder
Kumla Släktforskarklubb informerar om släktforskning. 
Samarr: Kumla Släktforskarklubb

Tisdag 21 januari kl. 18.00  
Konstnärssamtal med Gerd Göran  
Hon har skapat konst i 80 år - och lyfts fram som en inspiratör till Lars Lerin och 
Ernst Kirchsteiger. I mars ställer Gerd ut i Kumla utställningshall. 
- Jag har ett väldigt lyckligt sätt att leva, säger Gerd Göran. 
Samarr: Konstslingans konstförening

Tisdag 28 januari kl. 18.30   Fuchsior - dessa bedårande ”bloddroppar”
En föreläsning av Helena Tibblin som berättar om sin passion för fuchsior och 
visar bilder på sina 100-tal sorter. 
Det är också  dags att dela fröer. Ett fröbord finns uppdukat. 
Entré: Gratis för medlemmar i Kumla trädgårdsamatörer, övriga 50 kr. 
Samarr: Sällskapet Kumla trädgårdsamatörer, Studiefrämjandet 

FEBRUARI   
Tisdag 4 februari kl. 18.30  
Så sant som det är sagt
En bösendorfer i Berlin och en höna av en fjäder, samt en kung och en klockare. 
Sanna, sannolika och rentav lögnaktiga berättelser. 
En berättarföreställning med Maria Arnadottir, Ystad, som blandar komik och 
allvar i dialog med publiken. Välkommen till en värld i gränslandet mellan fantasi 
och verklighet, mellan sanning och lögn. 
Biljettpris 100 kr (80 kr med scenpass), Ungdom till och med 20 år 40 kr. 
Biljetter på Kumla bibliotek fr.o.m. 11 januari. 
Samarr: Kumla Riksteaterförening



Tisdag 11 februari kl. 18.30   
Konsulterna - om Karolinska sjukhuset
En föreläsning med Anna Gustafsson, journalist på Dagens Nyheter där hon de 
senaste åren bevakat sjukhusfrågor. Tillsammans med kollegan Lisa Röstlund, har 
hon skrivit den uppmärksammade boken Konsulterna - kampen om Karolinska, 
där de beskriver hur Sveriges största universitetssjukhus snabbt organiserades 
om av konsulter från Boston Consulting Group som lanserar ett helt nytt sätt att 
organisera sjukvård - värdebaserad vård, ett oprövat amerikanskt koncept - trots 
enorma protester från sjukhusets anställda. 
Anna har vuxit upp i Kumla och har ett stort samhällsengagemang och socialt 
patos. 

Häng med 
på nätet!

1 gång/månad
För datum och 
innehåll se sista 

sidan.
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Tisdag 18 februari kl. 18.30  
Pepparn (1953–1988) - en kulturell rebell 
Leif ”Pepparn” Pettersson föddes i Resta utanför Lindesberg år 1953. Han lärde 
sig att spela dragspel redan i 4-årsåldern och slog senare igenom i Bosse 
Larssons TV-program ”Nygammalt” och turnerade över hela Sverige.  
Per Zetterlund, distriktsläkare i Lindesberg har blivit fängslad av Pepparn och 
har skrivit två böcker om honom. Han kommer att berätta om Pepparns glada 
och galna liv och visa bilder och filmer.

Tisdag 25 februari kl. 17.00–18.00   Release för Gun Hedlunds debutbok Möten. Pilgrimsvandringen och 
andra berättelser (Ekström & Garay förlag)
Boksignering och försäljning till rabattpris.  
Kl. 18.30 Att upptäcka den dolda folkrörelsen - skrivandets glädje
En föreläsning med Kumlabon Gun Hedlund som berättar om sin väg till skön-
litterärt författarskap efter sin pensionering. Hon beskriver hur det gick till att 
finna modet och sin egen röst för att våga skapa berättelser. Gun läser valda delar 
ur sin bok och ger exempel på hur karaktärer och händelser växt fram.

Onsdag 26 februari kl. 17.30–18.30   Svea kvinnojour informerar om en kommande utbildning gällande mäns 
våld mot kvinnor.
Svea kvinnojour i Kumla med omnejd är en ideell förening som startade 2017. 
Syftet är att ge stöd åt kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld. 

Pepparn 18/2 Gunnela Björk 10/3 



MARS  
Tisdag 10 mars kl. 18.30  
Rapport från en skurhink  
En föreläsning med Gunnela Björk om Maja Ekelöf (1918–1989) som skrev 
boken ”Rapport från en skurhink”. Boken bygger på hennes dagboks- 
anteckningar och berättar om hur det är att leva längst ner i klassamhället. 
Gunnela Björk har besökt oss tidigare med föreläsningar om Margaret Thacher 
och Kata Dahlström 
Samarr. ABF, Tankarnas trädgård

Tisdag 17 mars kl. 18.30  
Foto och bilder från Gotland under ett år
En föreläsning av Niclas Ahlberg, fotograf som blev invald i föreningen Natur- 
fotograferna 2019. Han spenderar mycket tid på Gotland och har arbetat på 
en bok som beskriver Gotland i ord och bild under ett år.
 
 
Tisdag 24 mars kl. 18.30  
Trollsländor i Kumla
En föreläsning av Per Karlsson Linderum, biolog, 
Naturskoleföreståndare/Naturvårdshandläggare i Kumla kommun. 
Passa på att se utställningen i Utställningshörnan  gjord av 
Närkes insektsförening 14–31 mars. 

 
Torsdag 26 mars kl. 18.30  
Lita på att det ljusnar - Författarmöte med Tomas Sjödin
Utifrån sin senaste bok med krönikor ur Göteborgsposten berättar Tomas Sjödin 
om sökandet efter ett bärande språk för tillvarons motsägelser, , om att tala upp-
riktigt om livet men aldrig göra det utan att försöka tillföra lite hopp. 
Som en röd tråd löper tron på att det kan växa en ljus framtid ur tunga år. 
Entré 50 kr. BIljetter from 22/2 

Tisdag 31 mars kl. 18.30  
KAK-forum DNA - bättre än fotspår
- En unik inblick i hur DNA används. Bland annat från Hälso- och sjukvården, 
Polisens arbete och släktforskning. 
Vi bjuder på kaffe/te och muffins. 
Samarr: KAK (Kumla akvarieklubb), Nyckelfonden

Vecka 13–14

Bokbytarveckor



KONST PÅ BIBLIOTEKET
Kumla utställningshall 
 
11/1–10/2 Jonas Silfversten Bergman   Remains  
Måleri, akryl på mdf och polyesterduk 
 
15/2–16/3 Kathie Pettersson   En stadsomvandling  Collage

21/3–29/4 Gerd Göran   Måleri, textil   

Utställningshörnan 
 
11/1–28/1   Eva Reinhold / Olja, akvarell

1/2–18/2  Agneta Bergman / TIO STORA - Att våga. Intuitiv målning (akryl) 

22/2–10/3  Att läsa en kalender - eller på spaning i hembygden

14/3–31/3  Närkes insektsförening

Vinterlov vecka 8!
Info kommer på www.visitkumla.se



BARNENS SÖNDAG
Bland drakar och dragqueens  
Söndag 2 februari kl. 13.00 och 14.30   En succéföreställningen där några av landets mest erkända 
dragartister framför sagor för barn. 
För barn 3–6 år.  
Till Kumla kommer Henrik Johansson, skådespelare på Kungliga Operan 
och regiassistent på Dramaten. 
Entré: 40 kr för barn, en medföljande vuxen gratis. 
Biljetter på biblioteket fr.o.m. 13 januari.
 

Lilla sagohjulet  
Söndag 23 februari kl. 14.00   
En berättarföreställning med Mats Rehnman
När man snurrar hjulet och det stannar, pekar det på något av djuren. 
Räven, kossan, grisen, fisken eller något av de andra. Mats kan massor av 
berättelser om djur. För barn från 3 år. 
 

Bland drakar och dragqueens 2/2 
Foto: Peter Knutsson

Lilla sagohjulet 23/2



Språkhjälp/ 
Läxhjälp

Onsdagar 16.30–18.00

8 jan–20 maj

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

Häng med på nätet 
Välkommen med dina frågor vad gäller mobiler och surfplattor. 
Inga frågor är för dumma. Handledare är Mattias Elfvingsson.

Onsdag 15 januari kl. 17.00 
Temat för denna gång är för dig som är nybörjare på din mobil, 
surfplatta.

Onsdag 12 februari kl. 17.00  
Temat för denna gång är för dig som är nybörjare på dator.

Onsdag 11 mars kl. 17.00  
Temat för denna gång är virus, blockera oönskade inlägg, varför får 
jag så mycket reklam? Vilka källor ska jag lita på? Hur ”städar” jag 
min dator?

Samarr: ABF


