Evenemang i februari
Barnbio med pannkaka

Äter nallar fastlagsbulle?

Barnbio

Fredag 2 februari 15.00-16.30 Löddeköpinge bibliotek och lördag 17 februari 11.00-12.30 Kävlinge bibliotek
(Bassängen)
Efter visningen bjuds alla barn som varit
på Barnbio på pannkaka på Café Uven i
Lödde centrum samt i bibliotekscaféet
i Kävlinge (bibliotekscaféert är öppet
11.00-14.00. Endast kontant betalning)
Anmälan görs till Löddeköpinge bibliotek senast 31 januari samt senast 14
februari till Kävlinge bibliotek.

Söndag 11 februari 11.00-13.00
Ta med din favoritnalle eller nåt annat
gosedjur, eller docka och gå på nallegudstjänst i Korsbackakyrkan. Efteråt
blir det fastlagsfest i Birgittasalen. Plats:
Korsbackakyrkan och Birgittasalen

Kävlinge bibliotek (Bassängen): Måndag 19 februari 14.00-16.09 (från 11
år), tisdagen 20 februari 14.00-15.44
(från 7 år) och tisdag 27 februari
10.00-10.30 (för barn i förskoleåldern) Löddeköpinge bibliotek: Torsdag 22 februari 14.00-15.18 (från 11
år) och tisdag 27 februari 10.00-10.30
(för barn i förskoleåldern) Anmälan till
biblioteket senast 2 dagar före.

Lördag 3 februari 9.00-17.00
Har du svårt att tänka för alla ljud omkring dig? Behöver du lite tystnad? Vi ses
för en dag i tystnad och stillhet, för en
endags-retreat. Dagen avslutats i Västra
Karaby kyrka kl. 16.30 för en musikmeditation. Frukost, lunch och eftermiddagsfika serveras. Observera att det finns
begränsat antal platser, anmälan till asa.
kalen@svenskakyrkan.se, senast den
29 januari. Plats: Granstugan i Dösjebro

Söndag 11 februari 14.00-16.30
Det står EKO-fastlagsmässa med kaffe
och söndagsmarknad på programmet
denna söndag i Virke kyrka. Endast närproducerade varor säljs på marknaden.
Plats: Virke kyrka
Bokfika 9-12 år
Måndag 12 februari Löddeköpinge
bibliotek och tisdag 13 februari Kävlinge bibliotek 15.30-16.30
Älskar du att läsa? Eller går du fortfarande och väntar på den perfekta boken? Kom till biblioteket och prata böcker tillsammans med barnbibliotekarien.
Alla mellan 9-12 år är välkomna. Ingen
föranmälan behövs. Naturligtvis bjuder
bibliotekarien på fika också.
Församlingsafton i Granstugan
Dösjebro

backakyrkan och Birgittasalen

Äter nallar fastlagsbulle? 11, februari Kors-

Klipp ut och spara

En dag i stillhet

Söndagsmarknad i fastlagstid

Filmvisning med eftersits
Onsdag 7 februari 18.30-22.00
Vi ser filmen tillsammans. Efteråt fikar vi
och samtalar om det vi just sett. Du behöver varken föranmäla dig eller betala
entréavgift. Ta med gott humör. Plats:
Birgittasalen
Lögn eller Sanning
Onsdag 7 februari 19.00-21.00
Kom och lyssna till våra berättelser och
försök avgöra vad som kan vara sant och
vad som är mer eller mindre lögnaktigt.
Berättelserna varvas med njutbar musik.
Tre berättare berättar två berättelser
var. Den ena är sann medan den andra
är rena rama lögnen. Plats: Lilla kulturhuset Mejerigränden
Dinosauriefest
Lördag 10 februari 11.30-13.00
Kom till biblioteket på dinosauriefest.
Träffa Sarah Sheppard som berättar allt
hon kan om dinosaurier och har med
sig sin egen fossilsamling. Ingen anmälan behövs. Plats: Kävlinge bibliotek
Lions Stödgala
Lördag 10 februari 13.00-17.00
Artistgalan till förmån för klubbens
barnfond för fjortonde året i rad. Det
blir, som vanligt en härlig blandning av
musik, sång och underhållning. Nytt för
i år är att det också blir en hel del ”SingAlong” där publiken får tillfälle att lufta
lungorna och sjunga med i refrängerna.
Plats: Löddeköpinge församlingshem

Måndag 12 februari 18.00-20.00
Patrick Svensson, föreläser om ojämlikheten i bondesamhället och vad
en vanlig familj ägde i form av kläder,
möbler, djur, redskap etc 1750 till 1900.
Patrick Svensson är professor i agrarhistoria och har doktorerat om böndernas roll i omvandlingen av jordbruket.
Doktorsavhandling utgick bla från
Västra Karaby, en av de ledande och
mest marknadsinriktad av socknar i den
ekonomiska förändringen, inledd på
1700-talet. Plats: Granstugan i Dösjebro
Babysaga
Tisdag 13 februari 10.00-10.30
Kom till biblioteket och rimma och ramsa tillsammans med bebisar, föräldrar
och barnbibliotekarien. Vi läser pekböcker tillsammans och pratar om hur
vi uppmuntrar till språkglädje hos våra
minsta (0-1,5 år). Anmälan till biblioteket senast 2 dagar före. Plats: Kävlinge
bibliotek

Måndag 19 februari 15.30-16.30
Bibliotekets första bokcirkel för barn
och vuxen. Anmäl er till biblioteket i
par, läs boken tillsammans och kom
sedan till biblioteket för att prata om
boken med barnbibliotekarierna och
andra deltagare. Fika finns såklart. Inför
varje tillfälle kan deltagarna hämta ett
exemplar av boken på biblioteket. Det
finns plats för 5 par till varje tillfälle, anmälan senast 14/2. Plats: Löddeköpinge
bibliotek
Genrebokcirkel: Spänning
Tisdag 20 februari 15.00-16.00
Välkommen på bokcirkel. Under våren
erbjuder biblioteket tre bokcirklar med
fokus på olika genrer. Vid detta första
tillfälle står Spänning i fokus. Boken får
du som gåva och den hämtas i förväg
på biblioteket. Personalen bjuder på fika
och bebisar är så klart också välkomna.
Anmälan till biblioteket senast 13/2.
Plats: Löddeköpinge bibliotek
Sagoyoga
Onsdag 21 februari 13.00-14.00 (4-7
år) och 14.00-15.00 (8-11 år)
Följ med på sagoyoga där ni flyger högt
upp bland molnen, upptäcker hemliga
hus och spännande skogar. Välkommen
till en sagostund med rörelse och fantasi. Vuxna är välkomna att följa med
om man deltar i yogan. Begränsat antal
platser – anmäl dig till biblioteket. Plats:
Kävlinge bibliotek (Bassängen)
Missionären
Fredag 23 februari 19.00-21.30
En vardagsrealistisk teater utifrån dagens vardag och verklighet visad från
teaterscen. För mer information, se riksteatern.se. Plats: Kävlinge kulturscen
Filmkväll
Måndag 26 februari 18.00-20.30
Välkommen till filmkväll. Smörgås och
kaffe finns till självkostnadspris. Plats:
Granstugan i Dösjebro

Berättarafton: Kärlek Kär lek KÄRLEK med Christina Strömvall
Tisdag 13 februari 18.00-19.00
Kärlek är ett temat i Christina Strömvalls
berättelser som kvällen före Valentin
handlar om allt från kärleken till en
förälder till att försöka hitta den rätte.
Christina Strömvall har arbetat som
berättare sedan början av det här
seklet. Hon gör nästan alla sina historier
själv, de flesta startar i något självupplevt men sen vrider, skruvar och tänjer
hon på händelsen till ett passande format. Anmälan senast fredag 9 februari.
Plats: Löddeköpinge bibliotek
Dans
Fredag 16 februari 18.00-21.30
Vi dansar till Bengt Nilssons orkester.
Alla PRO- och SPF- anslutna medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi hälsar även
nya medlemmar välkomna. Plats: Ligusterns dagcentral

Ansvarig utgivare:
Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • kontakt@kavlinge.se

Sagostund
Måndagar Kävlinge bibliotek och fredagar
Löddeköpinge bibliotek 10.00-10.30
Lyssna när barnbibliotekarien läser sagor. Alla
barn mellan tre och sex år är välkomna.

Mjuk Yoga
Måndagar 15 januari-19 mars 17.00-18.00
Kursen är öppen för alla som vill ha en mjuk
start i sin yogaträning. Plats: Hantverksgården
Biljardcafé
Tisdagar 09.00-11.00
Dags att lägga in en stöt? Både nybörjare och
mer rutinerade är välkomna att ställa sig i kön
till biljardbordet. Plats: Birgittasalen
Frivoliteter
Tisdagar 09.30-11.00
Kom och lär dig detta ädla hantverk. Tålamod
kan vara bra att ta med sig. Plats: Birgittasalen
Babyrytmik
Tisdagar 11.00-13.40
Du som är hemma med barn i åldern 0–2 år
är välkommen till en härlig stund med sång,
dans, lek och bus. Kl 11-11.40 1-2 år och kl 1313.40 3 mån 1 år. Plats: Korsbackakyrkan
Öppet hus Lilla Harrie byagård
Tisdagar 14.00-16.00 (För dig som är hemma
med barn. Ingen åldersgräns. Lek, fika, sång
och pyssel). 17.30-19.00 (För skolbarn. Kom
för lek, pyssel, sång och ha roligt tillsammans.)
Plats: Lilla Harrie byagård
SFI för föräldralediga
Tisdagar och torsdagar 10.00-12.00
Kom och träffa en sfi-lärare som hjälper dig att
studera svenska. Du kan ta barnen med dig.
Plats: Kävlinge bibliotek
Språkcafé
Onsdagar 10.30-11.50
En mötesplats där vi samtalar på lätt svenska
över en fika. Alla är välkomna. Drop-in.
Plats: Bassängen, Kävlinge bibliotek

Grundkurs Yoga och avslappning
Onsdagar 31 januari-21 mars 17.45-19.00
Kursen innehåller fysisk yoga, andningsövningar och djupavspänningen Yoga Nidra. Plats:
Billingshälls dagcentral
Meditationskurs
Onsdagar 31 januari-21 mars 19.15-20.15
Meditation som väg bort från stress och ger
lugn och koncentration. Plats: Billingshälls
dagcentral
Dart för damer
Torsdagar 09.30-11.00
Daglediga damer och dart. Kom och se om du
kan träffa rätt på tavlan. Plats: Birgittasalen
Öppet hus på Rinnbo

kulturhuset Mejerigränden

Fredag 2 februari 20.00-23.00
Välkommen för en avslappnande kväll.
Vi kommer att göra torrpeeling, saltpeeling, hårinpackning, ansiktsmask, i bastun serveras vatten och frukt. Vi avslutar
med mat i simhallen som endast är upplyst av stearinljus. Plats: Vikenbadet

Bokcirkel (barn 6-9 år & vuxen tillsammans)

Lögn eller Sanning 7 februari, Lilla

Bastu-spa

Mer information
www.kavlinge.se/
evenemang

Återkommande evenemang

Bästa barnbokstipsen! (för vuxna)
Tisdag 27 februari 18.00-19.00
Kom och träffa bibliotekens barn- och
ungdomsbibliotekarier som valt ut det
bästa i utgivningen från 2017. Utöver
boktips pratar vi också om varför det är
både viktigt och roligt att läsa tillsammans med barn. Anmälan till biblioteket
senast 25/2. Naturligtvis blir det fika
också. Plats: Kävlinge bibliotek (Bassängen)

Fredagar 09.00-12.00
För dig som är hemma med barn. Ingen
åldersgräns. Lek, fika, sång och pyssel. Plats:
Rinnbovägen 32
Sagostund på arabiska
Lördag 3 februari 11.00-11.30 och fredag 16
februari 10.00-10.30
Välkomna på sagostund på arabiska.
Vi läser bilderböcker för barn i alla åldrar,
ingen anmälan krävs. Plats: Kävlinge bibliotek
Två dagars prova-på-vävkurs
Lördag 3-söndag 4 februari 09.00-11.00
Väv din egen trasmatta. Varpen är färdiguppsatt. Trasor har du med dig själv, eller köper
färdiga här i vävstugan. Du behöver aldrig ha
vävt tidigare. Plats: Södervidinge vävstuga

