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BARNKUL (tur) till 5 - 

kul för de små efter förskolan. 

10 febr. kl. 16.00 

1, 2, 3  

en föreställning för barn 1 - 2,5 år.  

av och med  

Sagofén Isadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Biljetter på biblioteket fr. 24 jan. 

Arr: Höörs bibliotek 

 

SPORTLOVSPROGRAM 

Se separat sportlovsprogram för v. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTARAFTON  

25 febr. kl.19.15         

Cecilia Wingård - Älskade luktärter 

Biljettpris: 50 kr 

Förköp på bibliotek fr. 20 jan. 

Arr: Höörs bibliotek 

VÅRBOKTIPS för vuxna 

9 mars kl.17.30 - 18.30 

 

 

 

 

Vi boktipsar om vårens nya böcker 

och lite annat. 
Fri entré. 

Arr: Höörs bibliotek 

 

 

 

 

 

BARNKUL (tur) till 5 - 

kul för de små efter förskolan. 

17 mars kl. 16.00 

GOSEGRISEN 

en föreställning för barn fr. 3 år - 

av och med Anna Karin Sersam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljetter på biblioteket fr. 28 febr. 

Arr: Höörs bibliotek 

 



 

 

PÅSKPYSSEL för barn och familj. 

Drop-in 

8 april  

kl.13.00 -14.30 

 

 

Kom gärna barn och  

vuxna tillsammans. 

Arr: Höörs bibliotek 

IT för ovana 

Kom och få hjälp med hur man laddar ner 

en e-bok, skapar en e-postadress, hante-

rar en surf-platta, mm. 

Varje torsdag  

drop-in mellan kl. 14.30 -15.30. 

Arr: Höörs bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vet väl att du även kan låna  

e-böcker på Höörs bibliotek.  

Läs mer på 

https://www.hoor.se/uppleva-gora/

bibliotek/lasa-och-lana/e-bocker/ 

FÖRFATTARAFTON  

24 mars kl.19.15         

ANNA KAROLINA 

Polisen som sadlade om till deckar-

författare. 

Biljettpris: 50 kr 

Förköp på bibliotek fr. 20 jan. 

Arr: Höörs bibliotek 

Förköp av biljetter till vuxenarrange-

mang på Höörs bibliotek. 

Alla barnarrangemang är gratis men det 

finns ett begränsat antal platser. 

Hämta biljetter på biblioteket i förväg.  

Obs! Olika datum för biljettsläpp.  

VÄLKOMNA! 



Höörs bibliotek: Friluftsvägen 13 • 243 30 Höör  
Tel: 0413-281 03 • Vxl: 0413-280 00  
bibliotek@hoor.se • www.hoor.se/bibliotek  

 

Höörs bibliotek  
Friluftsvägen 13, 0413-281 03  

Måndag 10 – 19 *  
Tisdag 10 – 19 * 
Onsdag 10 – 15  
Torsdag 10 – 19 * 
Fredag 10 – 17 
Lördag 10 – 13  

 
 
*)under sommarlovet  

    stänger biblioteket klockan 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss gärna! 

 

Höörs bibliotek
fredagar kl. 9.30  

 11 januari  

 17 januari  

 24 januari  

 31 januari  

   7 februari 

 14 februari  

 28 februari 

    6 mars  

  13 mars 

  20 mars 

  27 mars 

     3 april 

Meröppet: 7 – 22 alla dagar. 


