
Program Vika bibliotek 
Hösten 2017

För alla
Är det samma bok vi läst? 
Vikas öppna bokcirkel  Torsdagar en gång i månaden kl 18.30-20
Läs en eller bägge av titlarna och höj blodtrycket i en härlig diskussion.

7/9 samtalar vi om:
 Olséni/Hansen: Badhytten.

21/9 samtalar vi om:
Göran Larsson: Rötter och vingar. Om att leva sannare, modigare och helare. 
Författarbesök av Göran Larsson.
Obs föranmälan senast 18/9 till vikabibliotek@falun.se eller sms: 072-2466617

5/10 samtalar vi om:
Lena Ebervall: Florence Stephens förlorade värld: och
Emilie Schepp: Märkta för livet.
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9/11 samtalar vi om:
Jenny Colgan: Den lilla bokhandeln runt hörnet.
Herman Lindqvist: Mannerheim, marsken, masken, myten

14/12 samtalar vi om:
Asne Seierstad: Två systrar

 

 Vika.se 14/9 Kl 18.00: 
Lär dig använda Vika.se för att sprida information om möten, 
träning, program mm.Samling på biblioteket.

 9-15 oktober är det utlyst en  E- medborgarvecka i hela Sverige.
Länk: https://simplesignup.se/event/95696

Krånglar tekniken? Vill du har it-hjälp?
9 oktober kl 14-17. Kom in och träffa elever från NTI-gymnasiet i 

Falun. De kan hjälpa dig med datorer, plattor och mobiler. De visar dig hur du använder internet, 
gör ett e-postkonto och mycket annat. Välkommen in med dina frågor! Ingen föranmälan, fri entré.
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För barn 

Läslovet 30 oktober - 5 november

Halloweenmusiksaga för barn 0-6 år med musikpedagogen Sara Wass. 
Onsdag 1 november kl 10.30 Lokal: biblioteket. 
Föranmälan till vikabibliotek@falun.se. Senast 30 oktober

Lär dig bli en youtuber
Torsdag 2 november kl 10.30 - 14.00  

F För barn i åk 4-6    Lokal: Biblioteket
Bli en youtuber-  Lär dig filma, göra ett bra manus, lägga in 
ljudeffekter mm om ditt favoritämne. 
Ledare: Amrit Forss – filmpedagog från Film i Dalarna.

Föranmälan till vikabibliotek@falun.se   senast 30 oktober
Ta med en matig macka till lunch. Vi bjuder på fika.

Sagostunder
Bi berättar! 
Torsdag 16 november kl 10.00. För barn från 6 år. 
Vika bibliotek. Föranmälan senast 14 november 
vikabibliotek@falun.se eller sms 072-2466617.

Onsdag 6 december kl 10.00. För barn från 4 år. 
Vika bibliotek. Föranmälan senast  4 december.  
vikabibliotek@falun.se eller sms 072-2466617.

Sagan om trollen och bortbytingen som bygger på Selma Lagerlöfs saga.
”En bortbyting var ett barn som man förr trodde hade rövats bort av 
övernaturliga väsen, till exempel troll eller älvor. Det var förtrollat så det 
liknade det riktiga barnet.”

Sagan om Baddräkten och bästa kompisarna Gerd och Rut.
En dag när Gerd och Rut ska bada, har Gerd fått en baddräkt. 
Och dom som alltid badat nakna, vad ska Rut göra nu?”
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Vika bibliotek
Öppettider: 

måndag  14-19
Onsdag  12-15
Torsdag 14-19

Mail: vikabibliotek@falun.se
Tel : 023-83192

Facebook: biblioteken i Falun
Instagram: Vika bibliotek
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